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1ª Reunião da Diretoria - ABOOM

A primeira reunião desta Diretoria da 
ABOOM aconteceu na cidade de São 
Paulo na sede do Laboratório ache, 
onde foi definida todas as metas da 
nossa gestão. Foi um marco importante 
pois alinhamos os projetos e firmamos 
o propósito de realizar uma grande 
gestão para a ABOOM e os associados. 

Da esquerda para a direita
Dr. Lindomar Guimarães - Diretor Relações Internacionais
Dra Cecília Richard - 2 º Vice Presidente
Dr. Henrique Mota - Diretor Revista Científica
Dr. Márcio Passini - Diretor Relações Institucionais
Dr. Francisco Paranhos - 1º Secretário
Dr. Luiz Jordan - 1º Vice Presidente
Dr. Claudio Mancini - Presidente
Dr. Frederico Barra - Diretor Revista Científica
Dr. Bernardo Stolnicki - Diretor Científico
Dr. Jeferson Pieritz - 2 º Secretário
Dr. Rodrigo Galdino - 1º Tesoureiro
Dr. Vandick Germano - 2º Tesoureiro



Criação da Logo da ABOOM

A ABOOM já tinha uma logo criada na gestão do Dr. Henrique Mota, mas decidimos 
mudar a logo para ter uma identidade visual que pudesse representar o 

osteometabolismo de uma forma impactante. Ela foi baseada nas cores do exame 
densitométrico e da coluna no seu estágio de normalidade até a a consequência 

maior que são as fraturas, sendo neste caso identificado pela cifose da coluna dorsal.



Jaleco ABOOM

Durante a primeira reunião da 
ABOOM, os membros da Diretoria 
foram presenteados com um jaleco 

com a nova logo da ABOOM.



ABOOM - SBOT online
A ABOOM teve participação nos anos de 2016 e de 2017 com aulas para os 

seus membros titulares da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 
contribuindo na Educação continuada e na formação do ortopedista brasileiro.

As aulas podem ser acessadas através do portal da sbot     
https://portalsbot.webmeeting.com.br/palestras



Reformulação do Site
A ABOOM reformulou todo o site, trazendo informações completas para o Membro da 

ABOOM e também de outras especialidades. É possível encontrar artigos originais, 
história da ABOOM, filiação, artigos comentados, videos de aulas e muito mais.

Visite o site da ABOOM - www.aboom.com.br



Criação da Newsletter

A ABOOM iniciou em janeiro de 2016 a Newsletter ABOOM enviando para os 
Membros da ABOOM e das especialidades em afins com o osteometabolismo 

todas as novidades sobre o mundo do osteometabolismo, além de informações 
com novos artigos, informações sobre cursos, congressos, aulas pela web.

A newsletter foi um marco importante para a ABOOM pois conseguiu levar 
muito conteúdo científico importante para os médicos brasileiros. 

Foram enviadas  35 ( trinta e cinco ) newsletter com um número de 16.321  
(dezesseis mil trezentas e vinte e uma ) visualizações.



XII CBOOM - Fortaleza

A ABOOM realizou em junho de 2016 o XII CBOOM - Maior Congresso Brasileiro de 
Osteometabolismo . O Congresso reuniu os maiores especialistas da área de 

osteometabolismo do cenário nacional e internacional, como Dr. Roberto Civitelli e 
John Bilezikian (uma das maiores autoridades no assunto do osteometabolismo).

O Congresso reuniu cerca de 500 participantes e foi um sucesso de público e teve uma 
dedicação exclusiva do Ex Presidente da ABOOM - Henrique Mota e dos médicos de 

Fortaleza como Francisco Machado, Ciro Cid, Vandick Germano entre outros.



CBOT 2016 - Belo Horizonte
Nova edição da Revista da ABOOM

A ABOOM realizou o relançamento da Revista de 
Osteometabolismo, onde a cada 06 meses uma 

nova revista é publicada. Trabalho incansável do 
colega Frederico Barra, com apóio do Lindomar 

Guimarães e Henrique Mota.
  As revistas estão disponíveis no site da ABOOM

A ABOOM disponibiliza aos seus sócios Revistas 
Internacionais de forma gratuita. Esta iniciativa 

surgiu na gestão  do Bernardo Stolnicki e se 
manteve presente nesta gestão pois acreditamos 
ser um diferencial para os Membros da ABOOM. 

O acesso as revistas é totalmente gratuito através 
do site da ABOOM.

REVISTAS INTERNACIONAIS



Reunião Diretoria em Bonito - MS
Reunião na sede SBOT

A ABOOM participou de todas as reuniões designadas pela SBOT durante os 
anos de 2016 e 2017 de forma intensa e muito participativa em ações e 

principalmente mostrar a SBOT todo o trabalho que o Comitê vem 
desempenhado perante aos seus membros.

Além das reuniões na própria sede da SBOT, a ABOOM participou dos Fórum 
da SBOT e também das reuniões realizadas durante o TEOT.

A ABOOM realizou em dezembro de 2016 a segunda reunião da Diretoria 
na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. 



Nesta reunião foi definida as ações do ano de 2017, alinhamento com o XIII CBOOM 
na cidade de Salvador-BA, metas para 2017, balanço do ano de 2016, pontos positivos 

e negativos foram avaliados nesta reunião.

A ABOOM realizou em junho de 2017 o XIII CBOOM - Maior Congresso Brasileiro de 
Osteometabolismo . O Congresso reuniu os maiores especialistas da área de 

osteometabolismo do cenário nacional e internacional, como Dr. Cristiano Coppola e 
Mike Lewieki ( uma das maiores autoridades no assunto do osteometabolismo). O 

Congresso reuniu cerca de 650 participantes e foi um sucesso de público e teve uma 
dedicação exclusiva do Vice Presidente da ABOOM  - Luiz Jordan Macedo do Amaral e 

dos médicos de Salvador como Dr. Carlos Doria entre outros.

XIII CBOOM - Salvador



A ABOOM inovou com a criação do aplicativo para o XII e XIII CBOOM, mostrando 
estar altamente antenada na parte da era dos aplicativos, interagindo diretamente 

com os médicos inscritos.

Aplicativo CBOOM 



Homenagens

A ABOOM realizou entrega de uma Menção 
Honrosa aos Ex Presidentes como forma de 

agradecimento pelos anos dedicados a ABOOM.
 

Valorização Ex Presidentes e Diretoria 
 



Valorização Ex Presidentes e Diretoria 

Entrega de um pequeno troféu aos Ex Presidentes 
e membros da Diretoria pelo trabalho realizado 

durante a gestão de 2016-2017.



Homenagem a ABOOM
Presidente em exercício e futuro Presidente

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia  - SBOT 
fez uma homenagem aos Presidentes de Comitês 

(em exercício e próximo Presidente) durante o CBOT de Goiânia.
Dr. Claudio Mancini - Presidente da ABOOM

Dr. João Maurício - Presidente da SBOT



Presença ABOOM

Membros da ABOOM estiveram presentes no Congresso Americano de Osteometabolismo 
ósseo em 2016 e 2017 realizados na cidade de Seattle e Atlanta respectivamente, sendo
 uma forma importante de buscar conhecimento para ser disseminado aos membros da 

ABOOM, estreitar relacionamentos com os maiores nomes do osteometabolismo mundial 
para que seja uma forma trazer estes colegas médicos ao congresso da ABOOM. 

ABOOM presente nos Congressos Internacionais de Osteometabolismo

Nas fotos Dr. Lindomar Guimarães, 
Claudio Mancini, Bernardo Stolnicki,
 Márcio Passini, Francisco Paranhos e 

Rodrigo Galdino



ABOOM no céu do Brasil e do Mundo 
com a Azul Linhas Aéreas

A ABOOM conseguiu um marco 
importante no mês que comemora o 

Dia Internacional da Osteoporose - 20 
de Outubro. Através de uma parceria 
com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras 

foi inserido na revista de Bordo 
durante todo o mês informação da 

importância da prevenção da 
Osteoporose. Obrigado a Azul pela 

divulgação e apoio a ABOOM e a 
sociedade brasileira.



Novo Presidente da ABOOM 2018-2019

A ABOOM está em exercício a partir do dia 01.01.2018 com o seu novo 
Presidente Luiz Jordan Macedo do Amaral - BA (direita). 

Desejamos uma ótima gestão ao nosso querido amigo e irmão na 
presidência da ABOOM, assim como a sua diretoria 



Agradecimento Especial

A minha querida esposa Érika Mancini, meus filhos Camila e Enzo Mancini pelo 
apoio , compreensão durante toda a minha gestão.

A minha mãe - Doralice Martins Mancini e ao meu pai - Claudio Mancini 
(in memorian) pelo estudo e educação que me proporcionaram durante a 
minha jornada.

Ao meu irmão Hilário Mancini pelo companheirismo e apoio e ajuda nos 
meus estudos.

Ao Mestre Dr. Lindomar Guimarães pelo incentivo, ajuda e ensinamentos

Ao Mestre Dr. Henrique Mota por acreditar em mim no inicio da minha jornada 
no osteometabolismo.

Ao Professor Doutor Márcio Passini pelas orientações e ajuda em todos os 
momentos da minha gestão.

Ao meus grandes amigos Bernardo Stolnicki, Francisco Paranhos.

A minha Diretoria pela dedicação nestes dois anos.

A secretária dos comitês  SBOT - Adrian Piratelo.

A Company Eventos no comando da Camila Fernandes , do Jorge e  da Naara.
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