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AAOS Orthopaedic Video Theater

AAOS Orthopaedic Video Theater oferece acesso a uma coleção crescente de vídeos de 

procedimentos cirúrgicos em ortopedia. Todos os vídeos disponíveis nesta ferramenta são 

arbitrados pelo comitê de especialistas da AAOS, o que assegura que as técnicas, anatomia e 

tratamentos apresentados são apropriados. AAOS Orthopaedic Video Theater conta com uma 

plataforma otimizada para permitir que os usuários consigam visualizar seu conteúdo em tablets e 

smartphones, e oferece cerca de 500 vídeos abordando diferentes temas diretamente relacionados 

à ortopedia:

• Medicina do Esporte e Artroscopia

• Quadril, Joelho e Membros Inferiores

• Pé e Tornozelo

• Mão e Pulso

• Ombro e Cotovelo

• Ortopedia Pediátrica

• Ortopedia Geral

• Traumas

• Coluna Vertebral

• Tumor

“A vantagem dos vídeos da AAOS disponíveis no AAOS 
Orthopaedic Theater é que são vídeos arbitrados, equilibrados e 
abrangentes.”

MININDER S. KOCHER, Diretor da Divisão de Medicina do Esporte, Children’s Hospital, Boston, USA
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Orthopaedic Knowledge Online Journal

Orthopaedic Knowledge Online Journal é uma publicação 

exclusivamente digital da AAOS com periodicidade mensal. 

Apresenta novos assuntos clínicos, vídeos técnicos narrados e 

palestras online, configurando-se como um conveniente recurso 

para o ensino.

• Artigos multimídia que avaliam e sintetizam de forma 

crítica as mais atuais informações clínicas.

• Passo-a-passo de procedimentos.

• Opiniões de especialistas com links a artigos relacionados 

de periódicos.

• 4–5 artigos adicionados mensalmente.

Best of AAOS

Best of AAOS oferece dezenas de horas de vídeo capturados 

em alta definição das apresentações mais importantes que 

aconteceram no Encontro Anual de American Academy of 

Orthopaedic Surgeons — o maior evento educacional do mundo 

para cirurgiões ortopédicos e traumatologistas.

Monograph Series

A principal coleção de AAOS de sinopses clínicas concisas que 

cobrem com profundidade a gama de assuntos osteomusculares 

relacionados à ortopedia. Cada monografia fornece informações 

práticas em um determinado tópico, condição ou programa de 

tratamento em aproximadamente 120–180 páginas. Três a quatro 

novos temas são publicados anualmente.

ICL Access

A assinatura aos Instructional Course Lectures da AAOS inclui 

acesso às seções e capítulos do volume atual e dos volumes 

dos  últimos 10 anos da série ICL. Cada capítulo representa um 

Instructional Course do Encontro Anual da AAOS do ano anterior.

BR.AAOS.0816

Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

AAOS eBooks

American Academy of Orthopaedic Surgeons disponibiliza uma 

coleção de mais de 70 livros digitais—alguns beneficiados por 

vídeos de apoio—que abrangem os assuntos mais relevantes da 

cirurgia ortopédica. Confira os títulos:

• AAOS Comprehensive Orthopaedic Review 2

• Adult Consequences of Pediatric Orthopaedic Conditions

• Advanced Reconstruction Knee

• Advanced Reconstruction Spine

• Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Evolving 

Concepts

• Book & Video: Atlas of Essential Orthopaedic Procedures

• Book & Video: Essentials of Musculoskeletal Care 4

• Disorders of the Proximal Biceps Tendon: Evaluation and 

Treatment

• Femoroacetabular Impingement

• Hand and Wrist Arthritis

• Instructional Course Lectures Volume 61

• Instructional Course Lectures Volume 62

• Instructional Course Lectures Volume 63

• Insufficiency Fractures

• Management of Glenohumeral Arthritis in the Active 

Patient

• Orthopaedic Basic Science: Foundations of Clinical 

Practice, Fourth Edition

• Orthopaedic Care of the Mature Athlete

• Orthopaedic Knowledge Update 11

• Orthopaedic Knowledge Update: Foot and Ankle 5

• Orthopaedic Knowledge Update: Hip and Knee 

Reconstruction 4

• Orthopaedic Knowledge Update: Musculoskeletal 

Tumors 3

• Orthopaedic Knowledge Update: Pediatrics 4

• Orthopaedic Knowledge Update: Shoulder and Elbow 4

• Orthopaedic Knowledge Update: Spine 4

• Orthopaedic Knowledge Update: Sports Medicine 4

• Orthopaedic Knowledge Update: Trauma 4

• Principles and Techniques in Revision Total Knee 

Arthroplasty

• Shoulder Arthroplasty

• Spine Trauma 2

• Surgical Atlas of the Musculoskeletal System

• Women’s Sports Injuries




