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Mensagem do Presidente
Estimados colegas,

Presidente
Gilberto Brandão

Este 3º número do nosso informativo, será dedicado totalmente ao
TROIA Manaus. Tivemos um número recorde de inscritos, mesmo
em tempos difíceis e com todas as complicações que impossibilitaram
a realização do evento como inicialmente planejado, isto demonstra a
força da ortopedia pediátrica brasileira. As opiniões foram unânimes,
ressaltando a qualidade das discussões científica, bem como elogiando a programação social impecável. O nosso agradecimento especial
ao grande anfitrião, Dr. Chang Chia Po, que, com o seu esforço e liderança, proporcionou um evento inesquecível. Agradecemos também
aos nossos convidados internacionais que abrilhantaram o evento.
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Grande abraço.
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XI TROIA | MANAUS - AMAZONAS
CONGRESSO BRASILEIRO DE TRAUMA ORTOPÉDICO PEDIÁTRICO

Tema Central: Lesões Traumáticas no Esqueleto Imaturo

Cerimônia de abertura foi muito concorrida
w w w. t r o i a 2 0 1 9 . c o m . b r

Célia, Gilberto, Chang e Nazaré

Au d itor i a de C on fe rê nc i as

A solenidade, realizada na última quinta-feira, dia 20 de junho, no plenário do Centro de Convenções do Studio 5, em Manaus, contou com a presença de autoridades regionais, da diretoria da SBOP e de congressistas de várias partes do país.
Durante os discursos foram enfatizadas a necessidade de
maior atuação política dos médicos visando melhorias no atendimento da população pediátrica e a importância dos órgãos
competentes realizarem mais campanhas educativas.
O Dr. Chang Chia Po, presidente do encontro, ressaltou o
prazer de organizar o evento e poder receber em “sua casa” os
velhos amigos de sempre. Ele ofereceu aos participantes um jantar de boas-vindas, no salão do Hotel Tropical Executive, com
vista para o belíssimo Rio Negro.
Programação científica - Foram dois dias de muitas discussões sobre “Lesões Traumáticas no Esqueleto Imaturo”, com
conferências nacionais e internacionais, mesa redondas modernas, cross fire e apresentações de temas livres em horário nobre.
Para Dr. Gilberto Brandão, presidente da SBOP, “eventos desta envergadura contribuem para solidificar a imagem do ortopedista pediátrico entre a população, além de proporcionar de
forma intensa o principal pilar médico no atendimento de qualidade, que é a educação continuada.
“A participação efetiva de todos da plateia foi fundamental
para o engrandecimento das discussões. Todos que aqui estiveram, saíram com a certeza do alto nível científico da ortopedia
pediátrica brasileira”, afirmou.
Programação Social - A programação voltada para os familiares que acompanharam os congressistas durante o TROIA,
foi uma das preocupações da Comissão Social do evento, que
organizou uma série de atividades que agradou a todos. Os
acompanhantes tiveram a oportunidade de conhecer a beleza
indescritível do Teatro Amazonas, além de terem momentos de
congraçamento em um sarau com integrantes da orquestra filarmônica do Amazonas. A Comissão Social foi composta por
Célia Chang, Nazaré Brandão, Renata Mayumi, Luciana Soni,
Nadya Farias, Francis Abreu e Leila Maria.

Homenagem
Convidados
mais que merecida i n t e r n a c i o n a i s
Dr. A lexandre A karder

Durante a cerimônia de abertura a diretoria da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica fez uma merecida homenagem ao
grande mestre Prof. Dr. Cláudio Santili. Foram projetadas imagens
da trajetória de sua vida e concedido a ele uma placa, como agradecimento pelo seu dedicado trabalho em prol da Ortopedia Pediátrica. Entre os seus feitos, a criação do TROIA. Ele também foi um
dos fundadores da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica.
Durante a homenagem, o Dr. Cláudio Santili agradeceu emocionado à SBOP pela honraria, ressaltando que “na vida o mais importante é fazer o que gosta, porque com isto você o faz com amor”.

Dr. Miguel He c tor

Dr. Jos e Her rera

Teste de Proficiência em Ortopedia Pediátrica - TEPOP
Nos dias 19 e 20 de junho
foi realizado em Manaus, durante o XI TROIA, o 3º TEPOP - Teste de Proficiência em
Ortopedia Pediátrica. A partir
desse ano, o exame passou a
ter duas fases: uma prova teórica e outra oral, que incluiu
situações clínicas do dia a dia
do ortopedista pediátrico.
Compareceram ao exame 39
candidatos e 22 examinadores.
A comissão agradece aos
colegas que fizeram parte da
banca examinadora e considera que a prova oral foi um
passo importante para o aprimoramento do teste.

Apoio:

Destaque - TROIA 2019

Dr. Alexander Akarder:
Professor adjunto da Perelman school of Medicine da Universidade da Pennsylvania/ EUA,
e do Staff do Departamento de Ortopedia Pediátrica do Children’s Hospital of Philadelphia,
onde é responsável pelo serviço de Ortopedia Oncológica da instituição.

