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BHASILEIHA DE ORTOl>EDIA E TRAUl\L\TOI10n
Da secretaria

clessa ilustrada

rec'ebemos a

"Exnw.
Corclia.is
Tenho o prazer de comunicar-lhe que conforme lhes IUlyíamos
:mado em nosso ultimo
realizolH,e nesta Capital o
p;resso da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Tranmatología
() primeiro Congresso da
que se reuni una
Su1.
A sessào ü1augural efetuon-se com toda a solenidade no día L
.Junhocorrente, sob a presidencia do ProL Liuiz de Heze1Hle
tedratieo de Ortopedia da Faculdade ele Medicina da Univel'sidadí'7
,São Paulo. Nessa ocasião o Prof. Vitorio Putti, nosso (,oIlvidado de
proferiu uma memoravel
sobre a "(:irurgia
lVIedieina Contemporanea", na qual demonstrou. que a
;:.;eus 110YOS rnmo.sabrange num senüdoamplo a cirurgia (lo
eomotor, e por isso luesmo a Tral1matologia lhe deye estar
soluvelmente.
Nos dias snbsequentes efetuaram-se as sessões ordínarías
especialistas de numerosos Estados do 13 ra:-:li,
contribuições de grande atualidade que junto inelnÍlllos.
Além destas eontribuições cnmpre assinala r um inl bal [LI de'
do ProL Iluiz de H.ezencle Pueeh, sobre ';.A rtrodese
tibio tarsica por enxerto ósseo no tratanH)llÍio do
eakaneo
t1cO inveterado", fixando uma nova tecnica para o tratanlento (l('S;"::cl
clocun:lentac1a' por casos a!C:ompanhac1os durante 10 anos. Um
trabalho do Pl'iDf. 13arros Iáma sobre a tuberculose osteo-ítl'ticnl"n'
brasileiro. estudou novos
de sen tratamento.
O
apresentou duas moções ao Governo Federa!: uma
\lamentada num trabalho estatistico doDr. Renato da ('usta
focalizando o problema ela invaEdez consecutiva aos aeiclentes do
demonstrnndo a Ilecessidade de assegurar-se ao trabalhac!oI' llHLbt ,a8sis:tencia luéc1ica mais eficiente eom os amplos reeursos da
; outra demonstrando a necessidade de ampliar
assistencial 'Para o tratamento das tuberculoses osteo
fundamentada num trabalho do ProL Bal'l'os Lima.
Durante a sessà.o de encerramento foram eleitos membros
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S(){,lerla(le os Professores Vitorio I)utti, (1e Bolo;.oHL 1"1'('(t.
NtH'aYol'k e Ombredane, de Paris.
en"iaremos os anele., deste
n p1'oximo C\mgresso se realizará em .Julho de 1937, Dl) lijo de
sob a p1'esi(lencia do Dl'. .llCJl1iles de Al'<ll!jo, ha'l'elHlo sido eseoos
temas: "Lkx<H:ão ('ong-enita do qU<Hhil no Brasil"
do eólo do femuI"'.
Serão 1Tlatores da primeira qnestão os Professores Rezende Pnech
BcilTOsLi11lêl, e da segnnda os Drs. J~lisen Gui lllerme e Domingos
que de agora em diante se intensificará o nosso iuterv3.mhi() eultnl'al pela aproximação mais freqnente qne os Congressos
üunente Pl\)P01'cionarão entre os yarios nnelecs eientifieos elo paiz.
o ensejo de renoyar os protestos demin lia alta estima e
N. Paulo, :30 de .Junho de 1936.

Renato da Costa BomfiJn
Secretario Geral.
Lista Geral dos trabalhos apresentados no Congresso .l1UlIlgllral
da Sociedade Brasileira de Ortopedia (' TruHJJultoloqiu
UBZENIHD PUECH
"Artrodese anterior tibio tal'síca por
ósseo no tratamento elo pé ealcaneo paralítico
Proeess~) pessoal".
B . AlilicOS LII\L\ - "Nenrofibromatose eutanea e óssea. Hipel'trofia de
nm membro interior".
nJ~. AHAU.JO "Sindrome cruro-yesico-gluteo por ag:ene;;;ia total
do saeroc'Ocyx (com um film)".
E. IA)NGO e .1. l\!(OH·ErrHZSOHN
"Contribuição ao estudo
lHolestia de Duplay",
}dUOnll\I
;, ~\ proposito da contra indicação do aborto nas
das eom l\!(al de Pott lombar".
LIVHAl\JENTO BARRErrO
"O processo de 130rdíer 110 tratamendas paralisias infantis".
J~. ITAPEl\JA AI~VES "Vicios de atitude na idade eseolar e
t.,a corretiva (com um film).
n. REZENDE e 1. D, PRltSCA - "Tratamento das fraturas supraC'ondiEanas do 11umero na idade infantil pela tração óssea",
n. DEPINE ~- "(~onsic1erações sobre alguns casos de lesões das fibro
{'al'tilagens do joelho",
I~. rH'TIjI-IEHl\Hil "{kmtribuiçã'Ü' estatistica sobre o tratamento o1'topedico das fraturas do femur".
:lU. \íVEIN13EHC'ER
Contóbuição estatística ao estudo das fl'atura;;;;
da coluna yertebral observadas no H. P. S.'~
P. COIlVI13RA - Um caso de disjunção de apofise sacralisada
fisentomia - Cura".
«yrrrOBRINI cosrrA
"O test colori111etro em traumatologia".
PINTO DE SOUZA
"Heclução das fraturas transversas elo femur".
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R. DA COST'A BO:MF'Il\I - "A1'1'ancamento epifisario da extremidade
superior de ambos os lnuneros - Redução cruenta combinada fi tracão óssea ao fio".
A. IjEA.RAU.JO - "rrratamento Cirnrgico da ausencia congellita da
tibia".
R. pn~ES DE CAlVIPOS e R. CH1AVI~RINI - "Protusio tH'etabulí
(Pelvis de Otto)".
S. lVIARQUES -- "Preenchimento de cavidades ósseas por
de musculo".
CASrrRO AI~AU.JO
"Organizaçãio, da clinica traumatologica da F'aculdade de lVI:edicina do Ri ode .1an eiro".
C. OSBORNE - "Raio X de precisão em traumatologia e
A. Al\![OIU:M - "Osteose p1'atireoideana. Tratamento CIl'UrgIa C' radioterapico"
Nota previa.
13.ARROS IJIMA - "Cünsolidação VlelOSa de fraturas e tração ao fio".
D. DE'B'INE
"Sobre um caso de 1. a costela 1'udiInenta t' ocasioB<:mc1o
graves perturbações no membro superior.
I~. 'B"REIRE -- "Um caso de fratura e luxa(;ão de verteb1'<l lombar>:.
O. PINTO DE SOUZA e }1'. BOlVIF'1lVI PONTES - "rr1'ansfixâo da veia
femural consecutiva a fratura exposta elo femllr".
H. DA COSTA BOlVIF'IlVI
"rrl'aumatologia e acidentes do trabalhD Contribuição estatistica sobre as fraturas do aparelho 10eomolor"
BARROS IJ1lVIA - "Gibosidade por tetano".

ASS001AÇ1\O l\IÉDICA P AN AlVIER1CANA
(Notas colhidas em uma comunicação dirigida ao l\!Iinistel'io das He1a(;ões Exteriores pelo Dl'. Joseph .J ordan El1er, Diretor
Ofim a que se propõe a Associação é o intercambio de conhecirnentos médicos e dos resu ltados ide investigações realizadas, nos c10111inios
da medicina e da cirurgia, entre os pl'oflissionais da America IJatina. do
Canadá e dos Estados Unidos, o que acarretará como cOllsequeneia .(1 lnelhoria das relações culturais entre os povos do continente.
A Associação l\!Iédica Pan Americana estabeleceu premios de ,-iagens para custear as despezas de médicos diplomados que forem <lOS Bstaclos Unidos cursar um ano de estuc1üs de extensão e pretende
de acordo com as suas possibilidades, 22 desses lH'emios. destinaclcls a
})l'ofissionais de cada um dos países americanos.
Para melhor cumprir a sua missão decidiu construir a ITIscola .Mé(lica e Hospital Pan Americano, na cidade de Nova York. Instituições
f,imilares serã10 instaladas nos demais países logo que isso se torne
,eave1. O primeiro centro médico pan-americano, a ser er1igido em
York, disporá de enfermarias para trezentos doentes, além ele
particulares e semi-particulares para mais duzentos enfermos.
O hospital manterá uma grande policlinica dotada de todos
recursos da medicina e ela cirurgia e comportará ainda acomodações
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internos e residentes do 'Corpo médico e para os 22 estudantes beneficia··
dos com os premios de viagem.
Um serviço ele Illformae;ões facilitará a entrega da cOlTespondencia
destinada aos médicos dos países latino-amerü'callos, do Canadá e dos Estados Unidos, orientando-os sempre que, para fins de estudo, tiverem
que visitar os hospitais e clinicas locais on situados em outros pontos do
país. Uma bibliot,cca e amplas saJas adequadas para reuniões
para banquetes e recepções e para conferencias de cientistas de n')lneada
completam as instalações do centro médico em via de construção, cujo
grandioso edifício ostentará na sua fachada principaJ os escudos e nomes das nações que fazem parte da Associação I\Iédiea Pau Americana.

ESTAHCIA DE ACiUAS MINERAIS DE IRAí
PAHTICUTL\RlVIENTE INDICADA
nos estados dispépti'cos;
1í

os padeeilllcntos doduodcn o;

na litiasebileul';

na lítíase úrieu;
110S

cezeulas;

JlilS

pioclcnnites;

11013

reumatismos;

na xEa bete;
na sifile;
para restaura<.:âo orgúnjca.

traí está
esta<.;ão da
xima, por ótima cstr:l:(la de
Além dos automóveis
ha luxiuosos ctoníortáveis ônibos
que 'torrem {liàriame,llte ('lItrt' {'ssas
(luas lo,calidades, eobrando
:30$0()() ])orpassagem
-e
;)4$000 'l)()r
de ida e volta.
Do qualqu·er
da V. P. H. G.
8. se podem
diretas a Iraí, eom
llias
de penllallêneia. lraí tem luz détriea, água e
e {'onta tom
ótinlos hoteis,
diúl'Ías oseilam
entre n e H;$OOO. Ha serviço médio
eo gratuito, para o uso das úguas.
Pinallll€nte hae111 Iraí grandioso
balneário, notavel obra da engenharia nacional, ,cujo custo ascendeu a
1.000 contos de réis.

Dr. recomende uma cura em Iraí a seu cliente

