
 
 

 

Prezados(as) Senhores(as), 
 
A ABNT, como único Foro Nacional de Normalização, mediante a demanda de 
normalização no campo Odonto-Médico-Hospitalar, criou a Comissão de Estudo de 
Implantes para Osteossíntese e para Coluna (ABNT/CE-026.070.005), para discutir e 
estabelecer, por consenso, regras, diretrizes ou características para o referido 
assunto. 
 
Desta forma, convidamos V.Sa. a participar da 1ª Reunião de 2023 da ABNT/CE-
026.070.005, a ser realizada conforme a programação a seguir: 
 
Data: 08.02.2023 
Horário: 14h00 às 17h00 

Local: Av. Paulista, 1337, 7º Andar, Conj. 72, São Paulo/SP   
Acesso Remoto Individual:  
https://abimo.webex.com/abimo-pt/j.php?MTID=mf5d020555051eea40add9e08f6061c98 

 

Pauta: 

1. Análise do Projeto de Revisão ABNT NBR 15676-1, Implantes para ortopedia – 
Placas ósseas metálicas – Parte 1: Requisitos;  

2. Análise do Projeto de Revisão ABNT NBR 16909-2, Implantes para ortopedia – 
Sistemas de ancoragem óssea – Parte 2: Avaliação de desempenho mecânico;  

3. Documento para voto: 

 ISO 9714-1:2012 (Ed 2, vers 2) – Orthopaedic drilling instruments – Part 1: Drill 
bits, taps and countersink cutters. Prazo para votação: 23/02/2023. 

4. Apresentação e discussão da pauta prevista para as reuniões ISO TC 150/SC 
5/WG 1 e WG 2, a serem realizadas nos dias 21 e 22 de fevereiro, 
respectivamente; 

5. Análise e aprovação do PNS 2023 (Programa de Normalização Setorial). 
 

Os documentos desta Comissão estão disponíveis no Livelink, na seguinte pasta: 

https://sd.iso.org/documents/ui/#!/browse/abnt/ct/abnt-cb-026/abnt-cb-026-ce-026-070-005 

 
Para obter login e senha de acesso ao ABNT Documents, faça o cadastro no 

site https://www.abntonline.com.br/normalizacao/ indicando que deseja participar da Comissão 

de Estudo e aceite o termo de confidencialidade.  

 
Para indicar ou convidar potenciais interessados em participar dos trabalhos de normalização, 
estas pessoas precisam realizar o seu cadastro no link  indicando a Comissão de Estudo de 
seu interesse. 
 
Caso não tenha mais interesse em participar da Comissão de Estudo em questão, enviar e-
mail para a Secretaria do Comitê Técnico (cb-026@abnt.org.br).  
 

Solicitamos que a sua participação seja confirmada ou ausência justificada respondendo 
esta mensagem para Secretaria do Comitê Técnico no e-mail cb-026@abnt.org.br. 

 

Cordialmente, 
Karla D. Martinez Fogaça 
Chefe de Secretaria – ABNT/CB-026 Odonto-Médico-Hospitalar 
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