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Palavra do Presidente
Estar à frente da diretoria da Sociedade 

Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – 
Regional Ceará (SBOT-CE) nos últimos dois 
anos foi uma grande responsabilidade que 
assumi com orgulho, mas consciente dos de-
safi os que encontraria.

A SBOT-CE desempenha um papel fun-
damental na sociedade. Através da formação 
de traumato-ortopedistas com a Residência 
Integrada em Ortopedia e Traumatologia 
(RIOT) e a atualização dos especialistas com 
a promoção de eventos científi cos, garanti-
mos um atendimento de qualidade à popu-
lação, apesar de toda e qualquer difi culdade 
que encontremos para atuar plenamente na 
cura e restabelecimento de pessoas que so-
frem com os males osteoarticulares. Cientes 
desta importância, nos empenhamos para 
assegurar a continuidade do Programa de 
Atualização Científi ca da SBOT-CE, mas não 
foi fácil.

Em 2013, além do tradicional Congresso 
de Ortopedia e Traumatologia do Estado do 
Ceará, o COTECE, foi possível realizar um 
curso de artroscopia e trauma esportivo. Este 
ano, apesar da difi culdade em conseguirmos 
o apoio das indústrias – o que impossibilitou 
a realização dos habituais cursos –, a promo-
ção da reciclagem dos especialistas não foi 
esquecida: fundamos em abril o Clube do 
Quadril e, em julho, o Clube do Joelho. Am-
bos realizam encontros mensais nos quais os 
médicos das subespecialidades debatem as 
mais recentes descobertas no tratamento de 
lesões nestas articulações.

Ainda em 2014 inovamos na organização 
do XVIII COTECE que contou com a presen-
ça de palestrantes internacionais. Dr. Fran-
çois Verdot e Dr. Roger Badet, ambos fran-
ceses, abrilhantaram o encontro científi co 

que teve ainda palestras do Dr. Paulo Kert-
zman, do Dr. Rafael Kallaur, do Dr. Ricardo 
Falavinha e do Dr. Wilson Mello, além dos 
colegas locais que colaboraram nos debates 
a respeito das mais recentes descobertas no 
tratamento de traumas e doenças osteoarti-
culares.

Infelizmente, o período em que estive à 
frente da SBOT-CE também foi de grandes 
perdas para a ortopedia cearense. Em maio 
deste ano, o maior incentivador da SBOT-
-CE, que sempre apoiou os projetos da Socie-
dade e esteve por trás de grandes conquistas 
da Regional, Pedro Marinho, nos deixou. Em 
deferência ao que ele representa para todos 
nós, a homenagem que prestamos anual-
mente aos representantes das empresas que 
apoiam o Programa de Atualização Científi -
ca da SBOT-CE passa a se chamar Placa Pe-
dro Marinho, Amigo da Ortopedia Cearense.

Antes dele, no penúltimo dia de 2013, 
faleceu o Dr. Vagner Paiva, que homenagea-
mos no XVIII COTECE ao nomear o Prêmio 
de Melhor Tema Livre do evento de Prêmio 
Dr. Vagner Paiva de Melhor Tema Livre. A 
eles, nossos agradecimentos e nossa sauda-
de!

Termina neste fi m de 2014 minha mis-
são à frente da SBOT-CE. Passo a incumbên-
cia de desenvolver a Sociedade nos próximos 
dois anos para a diretoria que assume na tra-
dicional festa de confraternização da ortope-
dia cearense.

Mas não me afastarei totalmente da 
Sociedade, afi nal, 2015 será muito especial 
para todos nós: comemoraremos o Jubileu 
de Ouro da SBOT-CE. Esperamos celebrar 
não só esta data especial, mas também a 
reconquista do apoio daqueles que tornam 
possível o desempenho da função primordial 

da Sociedade que é a promoção de eventos 
científi cos.

Apesar da vigésima primeira diretoria 
da SBOT-CE estar à frente da Sociedade 
num ano extraordinário, não poderá deixar 
de exercer uma função comum a todas as di-
retorias que é a defesa profi ssional dos espe-
cialistas. Em uma entidade que se preocupa 
com o atendimento oferecido à população ao 
se empenhar em incentivar a atualização dos 
ortopedistas e traumatologistas, a diretoria 
tem que trabalhar ainda por melhores con-
dições de trabalho e honorários, pois estar 
capacitado não é o sufi ciente quando não se 
tem acesso ao que é necessário para atuar da 
melhor forma possível ou quando a insatis-
fação toma conta por não ver seu trabalho 
sendo justamente recompensado. Superar 
estes desafi os será a grande conquista desta 
diretoria.

Espero que 2015 seja um ano de muitas 
realizações para a SBOT-CE e todos nós!

Dr. Marcos Girão
20º Presidente da SBOT-CE
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O dia 30 de dezembro de 2013 
foi uma data triste para a ortopedia 
cearense: faleceu, aos 76 anos, Dr. 
Vagner Paiva, membro da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumato-
logia desde 1975.

Casado com Ana Maria Aquino 
de Paiva, pai dos médicos Miche-
line e Vagner Filho e avô de João 
Pedro, Paulo Henrique e Maria Ce-
cília (fi lhos de Micheline) e Gabriela 
(fi lha de Vagner Filho), Dr. Vagner 
Paiva, em sua trajetória de especia-
lista, atuou em diversos serviços: 
foi médico pelo antigo Instituto 
Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS), hoje 
Ministério da Saúde, efetivando-se 
após dois anos através de concurso 
público e aposentando-se em 1996; 

foi chefe do Serviço de Traumato Or-
topedia do Hospital Cura D’Ars e foi 
chefe do serviço de Traumatologia 
do Instituto Dr. José Frota de 1976 a 
1986, de onde se aposentou em 1991.

Na década de 90, fundou a Clí-
nica Dr. Vagner Paiva, onde, junta-
mente com seus dois fi lhos, traba-
lhou até seus últimos meses de vida.

Dr. Vagner Paiva deixou muita 
saudade e exemplo de caráter, ho-
nestidade, humildade e amizade. 

Abaixo segue um homenagem 
lida em 6 de janeiro de 2014, dia da 
missa de sétimo dia do Dr. Vagner 
Paiva, realizada na Paróquia da Paz, 
e de autoria do Dr. Vagner Paiva Fi-
lho, que, seguindo os passos do pai, 
também é traumato-ortopedista e 
membro da SBOT.

Homenagem ao Dr. Vagner Paiva

Meu querido pai, amigo, colega de profi ssão e 
de consultório e meu herói,

Foi difícil escrever esta mensagem, pois 
a cada palavra escorreu uma lágrima de saudade.

Agradeço o longo convívio e o aprendizado de 
tantas qualidades como: honestidade, lealdade, so-
lidariedade, honra, simplicidade, amor ao próximo, 
todas essas aliadas às virtudes de excelente esposo, 
pai, avô, sogro, irmão e amigo. Nada mais satisfatório 
para um fi lho ouvir elogios sinceros a respeito de seu 
pai e saber que o senhor foi tão querido por todos.

Seu jeito manso de levar a vida e seu modo simples 
de ser infl uenciou muito o grande profi ssional médi-
co, humano e humilde que você foi, ao ponto de ser 
reconhecido por seus colegas, alunos, pacientes e por 
todos que tiveram o prazer de conhecê-lo. Resumin-
do: todo grande homem é simples e acessível.

A expressão “ajudar ao próximo” foi a mais exem-
plar de suas atitudes. Muitos dos que estão aqui já 
foram ajudados, de algum modo, pelo senhor e es-
tão presentes pelo sentimento de gratidão e respei-
to. Morre o homem e fi ca a fama. Digo a fama de 
caridoso, chamado por alguns de “São Francisco do 
INAMPS”; “Santo Vagner”, no município de Tambo-
ril; ou simplesmente “PRÍNCIPE”, pelo homem fi no e 
educado que foi.

Fico aliviado meu pai, pois o senhor conseguiu o 
fechamento de um ciclo de vida de forma completa 
e feliz, ao lado da sua eterna namorada, minha mãe 
Ana Maria: história linda de amor com começo, mas, 
sem fi m.

O vazio de sua presença física, jamais apagará em 
nossos corações a eterna lembrança de seus exem-
plos, principalmente, para nós, seus fi lhos: Vagner 
Filho e minha irmã Micheline.

Pai é aquele que cuida, ama, protege e corrige quan-
do é necessário, até que o fi lho amadureça. Quanto 
mais eu penso nisso, mais eu quero lhe agradecer.

Pai, nós lhe amamos muito durante nossa convi-
vência, mas, só neste momento é que realmente men-
suramos a grandiosidade do nosso amor.

Obrigado por nos ter preparado para a vida e até 
para este momento de despedida física, que é tão do-
lorosa, mas restarão em todos nós a saudade e as boas 
lembranças.

Eu não consigo dizer adeus ao senhor meu pai, 
mas, sim, levo o senhor comigo. Obrigado pelo seu 
ditado maior: OS EXEMPLOS ARRASTAM...

Abraço eterno,

Vagner Filho

Mensagem ao meu Pai
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A perda de um Grande Parceiro
A comunidade dos traumato-

ortopedistas cearenses está órfã por 
ter perdido um dos seus maiores 
parceiros: o Sr. Pedro Marinho. 
No dia 17 de maio de 2014, deixou 
de bater o coração de um grande 
homem. Graças à sua postura 
sempre coerente, leal e altruísta, 
um verdadeiro exemplo de Pai 
Herói para o seu fi lho Eduardo que 
também, de forma inexplicável, foi 
chamado pela obra Divina no vigor 
de sua existência. É preciso amar 
a Deus e amar uns aos outros para 
aceitar este chamado a qualquer 
momento.

Pedro Marinho soube conquis-
tar a admiração, a estima e o amor 
dos amigos, a confi ança de todos 
aqueles que pertenciam ao seu ci-
clo de amizade. A comunidade or-
topédica, como relatado antes, não 
pode esquecer as ações realizadas 
em benefício de nossa SBOT-CE, 
assim como: a compra do imóvel 
pela diretoria na gestão 1992-1994, 
onde funcionou a primeira sede da 
SBOT-CE, em um Centro Comercial 
situado à Avenida Santos Dumont 
(esquina com a Rua Barão de Araca-
ti) foi concretizada graças ao apoio 
fi nanceiro do Laboratório Asta-Mé-
dica onde o senhor Pedro Marinho 
era o Gerente Geral naquela época. 
No fi nal do pagamento do imóvel, 
faltaram recursos fi nanceiros para 
a liquidação das três últimas par-
celas, daí tivemos que recorrer ao 
Sr. Pedro Marinho e, de logo, ele 
respondeu: “Deixe comigo que eu 
resolvo”. Ele comprou um televisor, 
doou para a SBOT-CE e sugeriu que 
se fi zesse uma rifa para angariar os 
recursos fi nanceiros e, assim, foram 
pagas as parcelas restantes. Aliás, 
ele foi um dos pilares importantes 
para a gestão de várias diretorias 
anteriores como as do Dr. Fernan-
do, do Dr. Machado, do Dr. Luiz 
Lopes, do Dr. Maximiano, do Dr. Ci-
drão, do Dr. Tomaz, do Dr. Lauro e 
do Dr. Diógenes.

O legado deixado pela presença 
de Pedro Marinho na SBOT-CE fez 
diferencial na história da própria 

SBOT Nacional. Podemos citar a 
dimensão aumentada da festa de 
confraternização anual por ocasião 
do Natal e Ano Novo, bem como 
aquisição da atual sede de nossa so-
ciedade. A regularidade mensal do 
jornal da SBOT-CE, os cursos men-
sais de educação continuada para os 
residentes de ortopedia – mas com-
partilhados com grande parte dos 
ortopedistas cearenses –, que ainda 
perduram nos dias de hoje e, por-
que não mencionar, a interiorização 
dos Cursos de Educação Continuada 
nos municípios de Sobral, Juazeiro 
do Norte, Crato, Baturité, Quixadá 
e Aquiraz, além da inauguração do 
auditório.

Enfi m, se formos analisar todo o 
acervo hoje existente na SBOT-CE 
e toda a cultura científi ca, também 
estão demonstrados o apoio e a pre-
sença deste ilustre e grande ami-
go da SBOT-CE, Pedro Marinho, a 
quem dedicamos nossa gratidão.

Portanto, lamentamos a perda 
irreparável deste amigo. O legado 
da amizade que ele deixou marcará 
o brilho eterno no coração dos ami-
gos. Pedro Marinho estará sempre 
presente na nossa lembrança.

Dr. Tomaz de Lima e
 Dr. Maximiano Chaves
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Nos dias 19 e 20 de julho de 2014, 
o 1º tesoureiro da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia – Regional Ceará 
(SBOT-CE), Dr. Hildemar Quei-
roz, participou do Campeonato 
Mundial de Jiu Jitsu Profi ssional 
2014 como diretor médico da Con-
federação Brasileira de Lutas Pro-
fi ssionais (CBLP). 

Na competição, realizada com 
mais de 1500 inscritos em Teresópo-
lis, no Rio de Janeiro, Dr. Hildemar 
Queiroz atuou ainda como atleta, con-
quistando o título de Campeão Mun-
dial na Categoria Master Faixa Azul 
Peso Médio e o terceiro lugar na cate-
goria Sênior Faixa Azul Peso Médio.

Tesoureiro da SBOTCE participa 
do Campeonato Mundial 
de Jiu Jitsu Profi ssional

O PRODOT comemorou em 2014 
seus 12 anos de existência com um 
presente divino. Graças ao desem-
penho de seus estudantes, aconte-
ceu algo inédito na história de nosso 
querido projeto: foram aprovados 
no concurso para residência médica, 
este ano, oito alunos, sendo dois em 
Fortaleza – Márcio Bezerra Gadelha 
Lopes foi aprovado em primeiro lu-
gar para a residência em Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital Geral de 
Fortaleza (HGF); e Anderson Cas-

telo, na residência em Anestesiolo-
gia também do HGF –, três no Rio 
de Janeiro – Fernando Henrique 
Uchoa Alencar e Osvaldo Câmara 
Coelho Bitu obtiveram o segundo e 
o sexto lugar, respectivamente, para 
a residência em Ortopedia e Trau-
matologia do Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia (INTO); 
e Ana Lívia Monte de Albuquerque 
foi aprovada para ser residente de 
Ginecologia e Obstetrícia da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) – e dois em São Paulo – Lu-
cas da Ponte Melo passou a ser resi-
dente de Ortopedia e Traumatologia 
da Universidade de São Paulo (USP) 
Capital e Rodrigo Barbosa Callado, 
de Anestesiologia também da USP 
Capital.

Tivemos ainda um aluno, Ma-
theus Pessoa Colares, que viajou no 
fi nal de julho para os Estados Uni-
dos, onde fez estágio em São Diego, 
Califórnia, durante seis meses.

É importante mencionar que o 
PRODOT contribuiu para adquirir 
e ampliar seus conhecimentos, mas 
seria injusto se não mencionasse o 
empenho individual de cada um de-
les. Muitas vezes abdicaram de praia 

e eventos sociais a fi m de realizar os 
seus sonhos.

Como orientador do PRODOT, 
sinto-me duplamente recompensa-
do: primeiro, por ter o projeto re-
sistido ao teste do tempo, atingindo, 
em 2014, 12 anos de existência. Se-
gundo, durante estes 12 anos, quase 
100 alunos já passaram por minhas 
mãos e a estatística nos mostra que 
cerca de 20% deles acabam abra-
çando a carreira de Traumatologia 
e Ortopedia. Dos cerca de 50 pro-
jetos da UFC, acredito que nenhum 
fomenta tanto a especialidade como 
o PRODOT.

Só me resta agradecer a Deus, por 
permitir que, no teatro da vida, eu 
tenha desempenhado com igual su-
cesso todos os papéis que me incum-
bi de realizá-los e, em segundo lugar, 
por ter conquistado o carinho, a ad-
miração e o respeito dos quase 100 
alunos que passaram por minhas 
mãos. Deus sabe que dei o melhor 
de mim para orientá-los, não apenas 
no plano médico, mas também no 
humanístico.

Prof. Dr. Manuel Bomfi m 
Braga Júnior

PRODOT no Ceará e além fronteiras

14,
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No dia 30 de novembro de 2013, 
a Sociedade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia – Regional 
Ceará (SBOT-CE) e a Cooperati-
va dos Médicos em Traumatologia 
e Ortopedia do Estado do Ceará 
(COOMTOCE) promoveram a tra-
dicional Festa de Confraternização 
da ortopedia cearense no Salão Mar 
do La Maison Buffet.

Na ocasião, foram homenagea-
dos pela SBOT-CE com a Medalha 
da “Ordem Cearense do Mérito em 
Ortopedia e Traumatologia” o Dr. 
Agripino Gomes Rodrigues Maga-
lhães e o Dr. Francisco José Sales 
de Vasconcelos. Dr. Miguel Ri-
cardo Barbosa Moraes recebeu da 

Festa de confraternização dos ortopedistas 
encerra programação da SBOTCE em 2013

COOMTOCE a Menção Honrosa da 
Cooperativa dos Médicos em Trau-
matologia e Ortopedia do Estado 
do Ceará.

Além deles, a Drª Jacinta Prado 
recebeu uma placa em agradecimen-
to à sua atuação como presidente 
do XVII Congresso de Ortopedia e 
Traumatologia do Estado do Ceará 
(COTECE 2013) e o Dr. Maximiano 
Chaves foi homenageado pelo seu 
apoio constante à SBOT-CE.

João Felipe Araruna Júnior, do 
laboratório Sanofi , Paulo Augusto 
Cordeiro dos Santos, da Ortoplan, e 
Sílvio Roberto Lourenço Cavalcan-
te, da Ortogênese, receberam placa 
em agradecimento ao apoio das em-

presas ao Programa de Atualização 
Científi ca da SBOT-CE.

Durante a festa, houve o sorteio 
de diversos brindes. Dr. Marcelo 
Carlos Moreira de Souza ganhou 
uma passagem da Naja Turismo 
para os Estados Unidos para par-
ticipar do Congresso da Academia 
Americana, realizado em Nova 
Orleans, no estado da Luisiana. 
Dr. Francisco de Vasconcelos ga-
nhou um tablet oferecido pela Or-
tofor e Dr. Parente Viana Júnior 
ganhou um tablet oferecido pela 
Unicred Fortaleza.

Os casais Dr. Paulo Sérgio Mo-
reira da Rocha e a esposa, Daniela 
Rocha, e o Dr. Nami Jereissati e a 
esposa Patrícia Jereissati, ganha-
ram, cada um, um tablet pela ani-
mação na pista de dança.

Carla Colaço, esposa do Dr. Leo-
nardo Drumond, Juliana Prado, es-
posa do Dr. Marcos Prado e Patrícia 
Jereissati, esposa do Dr. Nami Jereis-
sati, ganharam um kit da L’Occitane, 
oferecido pela SBOT-CE às esposas 
dos especialistas presentes.

Dr. Nami Jereissati, presidente da COOMTOCE, Patrícia 
Jeireissati, Leda Borges e Dr. Henrique César Ribeiro, vice-
presidente da SBOT-CE

Dr. Agripino Magalhães, homenageado pela SBOT-CE, e Dr. 
Marcos Girão, presidente da SBOT-CE

Dr. Hildemar Queiroz, 1º tesoureiro da SBOT-CE, Dr. Nami 
Jereissati, presidente da COOMTOCE, e Patrícia Jeireissati

Dr. Marcos Prado, Juliana Prado e Dr. Fernando Façanha

Dr. Miguel Barbosa Moraes, homenageado pela 
COOMTOCE, e Dr. Nami Jereissati, presidente da 
COOMTOCE

Dr. Henrique César Ribeiro, Alda Bauer, executiva de Contas 
da Naja Turismo, e Dr. Marcelo Carlos Moreira de Souza

Dr. Marcos Girão, presidente da SBOT-CE, e Dr. Maximiano 
Chaves

Dr. Leonardo Drumond, Carla Colaço e Dr. Tiago Gomes
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Dra. Jacinta Prado e Dr. Henrique César Ribeiro, vice-
presidente da SBOT-CE

Homenageados da noite - Dr. Francisco de Vasconcelos, Dr. 
Miguel Ricardo Moraes e Dr. Agripino Magalhães

Sílvio Cavalcante, gerente da Ortogênese, e Dr. Tiago 
Gomes, 1º secretário da SBOT-CE

Dr. Francisco de Vasconcelos e Laura Guimarães, gerente 
administrativa da Ortofor

Felipe Menezes, representante da Ortoplan, e Dr. Hildemar 
Queiroz, 1º tesoureiro da SBOT-CE

Daniela Rocha, Dr. Paulo Sérgio Moreira da Rocha e Dr. 
Marcos Girão, presidente da SBOT-CE

Dr. Parente Viana Júnior e Dr. Tomaz de Lima, vice-presidente 
do Conselho de Administração da Unicred Fortaleza

José Neto e o pai, Dr. Francisco de Vasconcelos, 
homenageado pela SBOT-CE

João Araruna, gerente da Sanofi , e Dr. Fernando Façanha

Av. Barão de Studart, 2360  Sala 1807 – Edifício Torre Quixadá 
Fone (85) 3025.0725
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Cerca de 220 especialistas com-
pareceram entre os dias 25 e 27 de 
setembro de 2014, ao Seara Praia 
Hotel, onde a Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia – Re-
gional Ceará (SBOT-CE) promoveu 
o XVIII Congresso de Ortopedia e 
Traumatologia do Estado do Ceará – 
COTECE 2014.

Presidido pelo 18º presidente 
da SBOT-CE, Dr. Marcelo Cortez, o 

evento se destacou por contar com 
palestrantes internacionais: os fran-
ceses Dr. François Xavier Verdot e 
Dr. Roger Badet. Além deles, o Dr. 
Paulo Kertzman (SP), o Dr. Rafael 
Kallaur (SP), o Dr. Ricardo Spren-
ger (PR), o Dr. Wilson Mello (SP) e 
especialistas locais foram responsá-
veis pelas palestras que abordaram, 
principalmente, os seguintes temas: 
artroscopia, doença articular dege-
nerativa, traumas ortopédico e do 
esporte.

O Prêmio Vagner Paiva de Me-
lhor Tema Livre, uma homenagem 
ao especialista que faleceu no dia 
30 de dezembro de 2013, foi entre-
gue no último dia de evento pelo Dr. 
Vagner Filho ao Dr. Henrique César 

Temóteo Ribeiro e ao Prof. Dr. José 
Alberto Dias Leite, autores do traba-
lho “Modelo de indução em tendino-
se de aquiles em ratos: estudo histo-
morfométrico”.

O encerramento promoveu a con-
fraternização entre os participantes 
com uma feijoada animada pela ban-
da do ortopedista Dr. Diogo Araújo, 
“De Blues em quando”.

SBOTCE realiza congresso com 
palestrantes internacionais
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Dr. André Silveira, Dr. Jackcirlei Aragão, Dra. Christine 
Muniz, Dr. Hildemar Queiroz, Dr. Robson Alves, Dr. Leonardo 
Drumond e Dr. Antônio Carlos

Dr. Alderico Girão Campos de Barros, Dr. Pedro Guilme e 
Dr. João Bosco

Dr. Antônio Edson, Dr. Thiago Parente, Dr. Marcelo Barros e 
Dr. Leandro Augusto

Dr. Leonardo Drumond, Dr. Marcos Girão, Dr. Manuel 
Diógenes, Dr. Max Wendell, Dr. Robson Alves, Dr. Samuel 
Magalhães, Prof. Dr. Sérgio Delmonte, Dr. Edmilson Takata, 
Dr. Ronaldo Silva, Dr. Tiago Gomes e Dr. Osvaldo Pires

Dr. Edmilson Takata, Prof. Dr. Manuel Bomfi m, Prof. Dr. 
Sérgio Delmonte e Dr. Osvaldo Pires

Dr. Fabrício Oliveira, Dr. Montenegro e Dr. Daniel Neto

Dr. François Verdot, Dr. Roger Badet, Dr. Marcelo Cortez, Dr. 
Leonardo Heráclio, Dr. Tiago Gomes, Dr. Wilson Mello e Dr. 
Aurélio Leitão

Dr. Leandro Augusto, Dr. Diego Ariel, Dr. Marcelo Barros, Dr. 
Thiago Parente e Dr. Francisco Costa

Dr. Maximiano Leite, Dr. Ricardo Falavinha, Dr. Fernando 
Façanha Filho, Dr. Wilson Mello, Dr. Paulo Kertzman e Dr. 
Marcelo Cortez

Dr. Vagner Paiva Filho entrega Prêmio Dr. Vagner Paiva 
de Melhor Tema Livre ao Dr. Henrique César Ribeiro e ao 
Prof. Dr. José Leite

Dr. Rui Colares, Dr. Ricardo Falavinha e Dr. Tiago GomesDr. Davi Moshe, Dr. Paulo Kertzman e Dr. Marcelo Cortez

Dr. Saulo Rodrigues, Dr. Robson Alves, Dr. Pedro Paulo, Dr. 
Pedro Guilme e Dr. Sidney Torres

Dr. Vandick Queiroz, Dr. Parente Viana, Dr. Marcos Girão, 
Dr. Ricardo Falavinha, Dr. Henrique César Ribeiro, Prof. Dr. 
Manuel Bomfi m, Prof. Dr. José Leite e Dr. Marco Aurélio 
Lacerda

Dra. Christine Muniz, Dr. Gerardo Fernandes, Dr. Rômulo 
Morano e Dr. José Sales Sobrinho
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AGF Medical

Astra Zeneca

Livro Norte

Opera

Orthosais

BS Tower

Sanofi 

Jonhson & Jonhson

Ortoplan

Ortocardio

Ello

Ecomed Prohospital

Ortofor

Ortogênese


