
IOF UNIVERSITY 
NETWORK 
Uma rede universitária para 
colaboração multidisciplinar em 
todo o mundo

SOBRE A IOF 
A International Osteoporosis Foundation (IOF) é a maior 
organização não governamental do mundo dedicada à 
prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoporose, 
fraturas por fragilidade e doenças musculoesqueléticas.

A IOF defende um mundo sem fraturas por fragilidade, no 
qual a mobilidade saudável seja uma realidade para 
todos. Ela tem como foco de atuação a Ciência, a 
Conscientização e a Educação.

Comprometida com sua missão de promover a saúde óssea 
e musculoesquelética como uma prioridade global, a IOF 
trabalha ao lado de seus comitês que representam mais de 
260 organizações em mais de 100 países, cobrindo 88% 
da população mundial.
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Nossa visão é um mundo sem 
fraturas por fragilidade, onde a 
mobilidade saudável seja uma 
realidade para todos
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POR QUE PARTICIPAR?

O Comitê de Sociedades Nacionais é o principal comitê 
de membros da IOF, representando sociedades médicas 
e de pacientes, bem como hospitais e outras instituições 
interessadas em saúde musculoesquelética.

Ao se tornar um membro do Comitê de Sociedades 
Nacionais (CNS) da IOF, as Universidades se beneficiarão 
de uma ampla gama de recursos de Educação, Ciência e 
Conscientização. Além disso, eles estarão ativamente 
envolvidos na comunidade global da IOF, que visa elevar a 
voz dos pacientes com osteoporose e aumentar a 
conscientização sobre a osteoporose, fraturas por 
fragilidade e distúrbios musculoesqueléticos em todo o 
mundo.

O IOF University Network é uma forma única de 
desenvolver um relacionamento colaborativo entre a 
comunidade IOF e universidades ao redor do mundo. Ao 
se conectar com estudantes de medicina e ciências por 
meio do IOF University Network, a IOF cria um vínculo 
ativo com a próxima geração de Líderes de Pensamento 
e fornece a eles diversos recursos, bem como acesso a 
uma rede científica reconhecida da IOF.

Oportunidade de se candidatar a bolsas para jovens 
pesquisadores participarem do congresso anual 
WCO-IOF-ESCEO

Oportunidade de se beneficiar de até 10 inscrições 
gratuitas para participar do congresso anual WCO-
IOF-ESCEO

Oportunidade de ter um estande grátis no CNS Village 
durante o Congresso Anual WCO-IOF-ESCEO e 
Conferência Regional da IOF

Oportunidade de se beneficiar de até duas inscrições 
gratuitas para participar das Conferências Regionais 
de Osteoporose da IOF

Oportunidade de colaboração em projetos de 
pesquisa e acesso a uma rede global de especialistas 
em todo o mundo

FILIAÇÃO

A IOF aceita inscrições de todas as universidades do 
mundo com interesse em doenças ósseas e 
conscientização sobre a saúde óssea. As universidades 
farão parte do Comitê de Sociedades Nacionais da IOF 
como Membros Aliados.  

A associação para membros aliados é gratuita.

BENEFÍCIOS DE SÓCIOS

Oportunidade de se inscrever para endosso de 
programas de pós-graduação e mestrado relacionados 
à saúde musculoesquelética e óssea

Oportunidade de solicitar endosso de publicações 
relacionadas à saúde musculoesquelética e óssea

Oportunidade de solicitar endosso de reuniões 
relacionadas à saúde óssea e musculoesquelética

Oportunidade de participar de workshops de 
habilidades "soft" (como se candidatar a uma bolsa, 
como enviar uma publicação)

Promoção das atividades da Universidade nos canais 
de comunicação da IOF

Acesso a recursos e materiais educacionais e 
científicos, incluindo o IOF Educational Hub

Acesso a recursos de advocacy para apoiar a 
organização de atividades de conscientização sobre a 
osteoporose

Acesso ao IOF Connect: uma plataforma única de 
comunicação e networking para nossos membros 
promoverem atividades, compartilharem 
conhecimentos e melhores práticas.

COMO SE TORNAR UM MEMBRO?

Para ingressar no IOF Uniersity Network, entre em 
contato com o Escritório Central da IOF: 
info@osteoporosis.foundation

MAIS INFORMAÇÃO

Saiba mais sobre o IOF University Network visitando nosso 
site:
www.osteoporosis.foundation/our-network
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