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1. APRESENTAÇÃO	

1.1 A Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 
A UEL foi criada em 1970, com a junção de cinco Faculdades: Direito; Filosofia, Ciências e Letras; Odontologia, Medicina; 

Ciências Econômicas e Contábeis. O projeto inicial agregou em departamentos os vários professores e disciplinas dos cursos ofertados 
na época, congregando áreas afins, dentro do sistema de créditos então vigente. Os Departamentos afins, por sua vez, foram reunidos 
em Centros de Estudos.  

A UEL iniciou suas atividades com um total de 13 cursos de graduação: História, Geografia, Letras Anglo-Portuguesas e Letras 
Franco-Portuguesas, Pedagogia, Ciências (1o Grau), Direito, Odontologia, Medicina, Farmácia e Bioquímica, Ciências Biomédicas, 
Ciências Econômicas e Administração. provenientes da contribuição do alunado e do Governo do Estado. Em 1987 foi implantado o 
ensino gratuito no nível de graduação, sendo transformada em Autarquia pela Lei Estadual 9.663 de 16/07/91.  

Como autarquia a UEL tem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial em política 
educacional, mas é dependente financeiramente do Governo Estadual, de onde se origina a maior parte dos recursos que asseguram 
sua operação e manutenção.  

Atualmente a UEL é reconhecida como uma das melhores Universidades do País, desempenhando um papel decisivo no 
desenvolvimento da cidade e região. 

O ranking 2019 da revista Britânica Times Higher Education Emerging Economies coloca a UEL na posição 251-300 entre as 
instituições de países classificados como "emergentes avançados". O ranking classifica a UEL como a melhor do Estado, superando a 
posição alcançada no último levantamento da revista internacional em 2018 (301-350).   

A UEL alcançou posição de destaque, ficando à frente inclusive de instituições federais de renome nacional. Estão na mesma 
colocação da UEL (251-300) cinco universidades federais - Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Ceará, 
Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal de Viçosa e Universidade Federal do ABC.  

As finalidades da UEL são: gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de qualidade e equidade; formar 
profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; valorizar o ser humano, a vida, a cultura e o saber; promover o desenvolvimento 
científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade; conservar e difundir os valores éticos e de liberdade, 
igualdade e democracia; estimular a solidariedade humana na construção da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho; educar 
para a cidadania, estimulando a atuação coletiva; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente. 

A marca-símbolo da Universidade Estadual de Londrina foi instituída pela Resolução n° 276/75 de 5 de julho de 1975, cujo 
significado corresponde ao trinômio das funções da Universidade: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, representado pelas três faixas 
que desenham o “U” de Universidade. A circunferência central e a haste que a sustenta, simbolizam a peroba, árvore original do Campus 
onde está instalada a Universidade. 

1.2 O Hospital Universitário (HU) 
O HU foi implantado como hospital-escola em 1970. É o maior hospital público do norte do Paraná e o terceiro maior do sul do 

país. É um órgão suplementar da UEL, sendo vinculado administrativamente à Reitoria e academicamente ao Centro de Ciências da 

Saúde. O HU é um centro de referência para a macrorregião Norte do Paraná e em alta complexidade para o SUS – Sistema único de 

Saúde, integrando o Sistema Estadual para o atendimento de urgência e emergência. 

O HU de Londrina tem uma missão definida, que envolve, por exemplo, prestar assistência integral à saúde, com excelência e 

qualidade. Tem obtido reconhecimento nacional decorrente de suas ações e atua em praticamente todas as especialidades médicas. O 

reconhecimento também tem vindo do usuário, que pelas pesquisas de satisfação registra sua opinião favorável à Instituição.   

A Missão do HU de Londrina inclui, como hospital-escola, a participação na prática do ensino, pesquisa e extensão, integrado 

ao SUS. Serve de campo de estágio direto para os cursos de graduação em Medicina, Farmácia-Bioquímica, Enfermagem e Fisioterapia, 

além de programas de estágio de outras áreas, como Serviço Social e Administração. Oferece Residência Médica em mais de 30 

especialidades e Residência em Fisioterapia em duas áreas, além de outros cursos de pós-graduação stricto e lato sensu. 

O HU atua na área de ensino contando com quatro cursos de graduação: Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica e 

Fisioterapia. Conta ainda com 13 cursos de pós-graduação: Programa de pós-graduação em Medicina e Ciências da Saúde (Mestrado 

e Doutorado), Mestrado em Saúde Coletiva, Residência Médica (29 áreas do conhecimento), Residência em Fisioterapia (02 áreas do 

conhecimento), Especialização em Enfermagem de Centro Cirúrgico e Centro de Material, Especialização em Saúde Coletiva, 

Especialização em Saúde da Família, Especialização em Nutrição e Metabolismo na Prática Clínica * Especialização em Bioética * 

Especialização em Análises Clínicas, Especialização em Assistência de Enfermagem a Pacientes Portadores de Feridas, Especialização 

em Recursos Terapêuticos e Técnicas Posturais, Especialização em Infecção Hospitalar. 

O HU atende pacientes de cerca de 250 municípios da Paraná e de mais 100 cidades de outros estados, principalmente São 

Paulo, Mato Grosso de Sul, Mato Grosso e Rondônia. 
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1.3 A Disciplina de Ortopedia e Traumatologia 

 

A disciplina de Ortopedia e Traumatologia está ligada ao Departamento de Clínica Cirúrgica do Centro de Ciências da Saúde 

da UEL.  

 

1.3.1 Histórico da Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia 
 

A Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia foi implantada no HU em julho de 1996. Inicialmente compreendia 2 anos 

obrigatórios, sendo o terceiro ano opcional. A partir de 2001, o terceiro ano passou a ser obrigatório quando então o MEC passou a 

autorizar 2 vagas anuais, e, a partir de 2007, três vagas anuais. 

A Residência de Ortopedia e Traumatologia do HU é credenciada pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) e pela SBOT 

(Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia). 
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2. REGULAMENTO DA RESIDÊNCIA MÉDICA - UEL  

 

REGULAMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MODALIDADE 
RESIDÊNCIA MÉDICA 

 
TÍTULO I 

 

DEFINIÇÃO 

 

Art.1°  A Residência Médica da Universidade Estadual de Londrina constitui modalidade de ensino de pós-graduação, Lato 

sensu, destinada a médicos, sob a forma de Cursos de Especialização, caracterizada por treinamento em serviços, sob a orientação do 

corpo docente da Universidade Estadual de Londrina e organizada de acordo  com  o  seu  Estatuto,  Regimento  Geral,  Comissão  

Nacional  de Residência Médica e por este Regulamento.  

 

TÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

 

Art.  2° Os Programas de Residência Médica (PRM) do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná (HURNP) destinam-

se à especialização de médicos nas diversas áreas do conhecimento da Medicina.  

 

Art. 3°   Os Programas de Residência Médica tem por objetivos:  

 

I. Especializar e aprimorar, técnica, científica e culturalmente médicos graduados através de:  

 

a) treinamento do profissional médico para conhecer e utilizar métodos e técnicas de educação e participação 

comunitária em saúde; 

 

b)  análise crítica das características dos processos geradores dos problemas de saúde, suas relações com a 

organização social, inclusive as instituições de Saúde e as alternativas de solução; 

 

c)  desenvolvimento de atitudes que permitam valorizar a significação dos valores somáticos, psicológicos e sociais 

que interferem nas doenças; 

 

d) valorização de ações de saúde de caráter preventivo. 

 

II.  Promover a integração do médico em equipes multiprofissionais para a prestação de assistência aos pacientes; 

 

III.   Estimular a capacidade de aprendizagem independente e de participação em programa de educação continuada; 

 

IV.  Estimular a capacidade crítica da atividade médica, considerando-a em seus aspectos humanos, científicos, éticos e 

sociais. 

 

V.   Progressivo aperfeiçoamento profissional e científico do médico nas várias áreas do conhecimento. 
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TÍTULO III 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 4°   A organização curricular, a programação específica e o número de alunos para cada Programa de Residência Médica serão 
estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Administração, por proposta da Comissão de 
Residência Médica (COREME), após ser referendado pelo Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação Lato sensu, modalidade 
Residência na Área de Saúde, observado o estabelecido neste Regulamento.  
 
Art. 5° Os   Programas   de   Residência   Médica   serão   centralizados no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, com 
duração estabelecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), compreendendo um sistema de rodízio, com estágios 
em vários setores pré-determinados, inclusive com plantões obrigatórios nas clínicas designadas. 
 

§ 1° Os Programas de Residência Médica, poderão oferecer anos opcionais e adicionais para aprofundamento dos conhecimentos e 
habilidades técnicas, observando-se a legislação da Comissão Nacional de Residência Médica e após aprovação do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

§ 2° Os alunos-residentes desenvolverão suas atividades em regime de tempo integral. 

 

§ 3° As datas e prazos dos Cursos serão fixados anualmente e constarão do Calendário de Atividades da Pós-Graduação da 
Universidade. 

 

§ 4° Os registros e controles do rendimento acadêmico serão centralizados na Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

§ 5° A frequência e o aproveitamento dos alunos residentes far-se-ão de acordo com o sistema previsto no Regimento Geral e 
Comissão Nacional de Residência Médica e serão lançados no sistema de pauta eletrônica, sendo os critérios de avaliação 
discriminados e apresentados aos médicos residentes no início do Curso. 

 

§ 6° Os resultados das avaliações obtidas pelos residentes serão lançados em Pauta Eletrônica, no máximo, até 10 (dez) dias, após o 
encerramento do ano letivo dos Programas de Residência Médica. 

 

§ 7° A programação específica de cada Curso deverá constar em atos normativos da Universidade, onde explicitará as disciplinas 
com suas ementas e os respectivos créditos. 

 

§ 8° As disciplinas dos Programas de Residência Médica serão ministradas sob a responsabilidade dos Departamentos a cuja área 
especializada estejam vinculadas. 

 

§ 9° Os Programas de Residência Médica serão desenvolvidos em 80 a 90% de carga horária, sob a forma de treinamento em 

serviços, destinando-se 10 a 20% para atividades teóricas-práticas ou teórico-complementares. 

 

TÍTULO IV 

 

COMISSÃO DE RESIDENCIA MÉDICA 

Art. 6° A Comissão de Residência Médica - COREME é o órgão colegiado responsável pela coordenação administrativa e acadêmica 
dos Programas de Residência Médica - PRM, oferecidos no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - HURNP cuja 
coordenação didática está vinculada diretamente ao Colegiado de Pós-Graduação “lato sensu", Modalidade Residência na Área de 
Saúde. 

 

§ 1° A   Comissão   de   Residência   Médica   é   uma   instância   auxiliar   da   Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM e 
da Comissão Estadual de Residência Médica - CEREM, estabelecida com objetivo de planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os 
Programas de Residência Médica desenvolvidos no HURNP e dos processos seletivos. 

 

Art. 7° A   COREME   reger-se-á   por   meio   de   regimento   interno   e   regulamento devidamente aprovados pelo órgão. 

 
Art. 8° A COREME   reunir-se-á, ordinariamente, com periodicidade mínima bimestral, ou extraordinariamente, qualquer momento, 
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com prévia divulgação da pauta da reunião e registro em ata. 

 

Parágrafo único. Qualquer membro da COREME poderá solicitar a realização de reunião extraordinária.  

 

Art. 9° A COREME deverá dispor de espaço físico, recursos humanos e recursos materiais para instalação e o funcionamento.  

 

Subseção I 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 10. A Comissão de Residência Médica é constituída por:  

I.    Um coordenador e um vice coordenador;  

II.   Um representante do corpo docente por programa de residência médica credenciado junto à CNRM;  

III.  Um representante da instituição de saúde; e  

IV.  Um representante dos médicos residentes por PRM. 

 
§ 1° Os grupos referidos nos incisos II, III e IV indicarão suplentes à COREME, que atuarão nas faltas e impedimentos de seus 
respectivos titulares. 

 

§ 2° O mandato dos membros da Comissão de Residência Médica será coincidente com o mandato dos membros do Colegiado dos 
Cursos de Pós-Graduação Lato sensu, modalidade Residência na Área de Saúde e terá 02 (dois) anos de duração, podendo ser 
reconduzidos. 

 

§ 3° O representante dos residentes na Comissão de Residência Médica, eleito pelos seus pares, terá mandato de 01 (um) ano. 

 

Subseção II 

 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA COREME 

 
Art.11 À Comissão de Residência Médica compete: 

 

I.    Planejar a criação de novos Programas de residência médica, manifestando-se sobre a conveniência em fazê-lo, o seu conteúdo 
programático e o número de vagas a ser oferecidas;II.    Coordenar e supervisionar a execução de processo seletivo para os PRM da 
instituição, de acordo com as normas em vigor; 

III.    Avaliar periodicamente os PRM da instituição;  

IV.    Elaborar e revisar o seu regimento interno e regulamento;  

V.     Participar das atividades e reuniões da CEREM, sempre que convocada;  

VI.    Registrar certificados de conclusão de programa dos médicos residentes;  

VII.    Propor ao Colegiado de Curso respectivo, os sistemas e avaliação e de desempenho os alunos-residentes;  

VIII.   Propor ao Colegiado de Curso respectivo criação, extinção ou modificação de programas;  

IX.    aprovar as licenças e afastamentos solicitados pelos residentes;  

X.     Zelar pelo cumprimento das normas estatutárias e regimentais; e  

XI.  Promover a seleção os candidatos à Residência Médica, podendo, para tanto, designar examinadores, de comum acordo com a 

Coordenadoria de Pesquisa e Pós-Graduação.  
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DO COORDENADOR 

Art. 12. O coordenador da COREME deverá ser médico especialista integrante do corpo docente da instituição, com experiência na 

supervisão de médicos residentes e domínio da legislação sobre a residência médica.  

Parágrafo único. O coordenador da COREME será eleito pelo conjunto de supervisores de programas de Residência médica da 

instituição.  

Art. 13. Compete ao Coordenador da COREME:  

I.       Coordenar as atividades da COREME;  

II.       Encaminhar aos Órgãos competentes, os assuntos que dependam de aprovação superior;  

III.     Convocar e presidir as reuniões da Comissão de Residência Médica;  

IV.  Aplicar as penalidades aos residentes faltosos, de acordo com o Regulamento da Residência, Regimento, Estatuto da 

Universidade Estadual de Londrina e legislação da CNRM:  

V.     Encaminhar à Instituição de saúde as decisões da COREME;  

VI.    Coordenar o processo seletivo dos PRM;  

VII.   Zelar pelo cumprimento das normas estatutárias e regimentais;  

VIII.  Elaborar e enviar, periodicamente, conforme estabelecido em Instrumento Normativo Próprio, relatório das atividades didáticas 

da Residência Médica ao Colegiado de Pós-Graduação “lato sensu”, Modalidade Residência na Área de Saúde;  

IX.    Representar a Comissão junto às autoridades e órgãos.  

X.     Representar a COREME junto à CEREM.  

XI.     Encaminhar trimestralmente à CEREM informações atualizadas sobre os programas de residência médica da instituição;  

XII.      Integrar   o   Colegiado   de   Pós-Graduação   Lato   sensu, Modalidade Residência na Área de Saúde.  

Parágrafo único. O coordenador da COREME deverá possuir carga horária específica para atender as necessidades da função.  

 

DO VICE-COORDENADOR 

Art. 14. O vice coordenador da COREME deverá ser médico especialista integrante do corpo docente da instituição, com experiência 

em programas de residência médica.  

Parágrafo único. O vice coordenador da COREME será eleito pelo conjunto de supervisores de programas de Residência médica da 

instituição.  

Art. 15. Compete ao vice coordenador da COREME:  

I.   Substituir o coordenador em caso de ausência ou impedimentos; e  

II.  Auxiliar o coordenador no exercício de suas atividades.  

Parágrafo único. O vice coordenador da COREME deverá possuir carga horária específica para atender as necessidades da função. 
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DO SUPERVISOR DO PRM/REPRESENTANTE DO CORPO DOCENTE 

 

Art.  16.  Cada Programa de Residência Médica terá um supervisor médico e seu suplente, membro nato do Colegiado dos Cursos de 

Pós-Graduação Lato sensu, modalidade Residência na Área de Saúde, eleito pelo Departamento proponente, vinculado ao respectivo 

Programa, preferencialmente dentre os docentes em regime de tempo integral e possuidores do título de Mestre ou Doutor. 

§ 1° O supervisor do PRM, representante do corpo docente, deverá ser médico especialista, integrante do corpo docente da UEL. 

Serão indicados pelo Departamento envolvido com a respectiva área, através de eleição, promovido pela Pró-reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação - PROPPG, para integrar o Colegiado de Pós-Graduação " latu sensu", Modalidade Residência na Área de Saúde. 

§ 2° Os Departamentos que não possuírem docentes com título de Mestre ou Doutor, poderão indicar como seus representantes 

detentores do título de Especialista, após autorização da Câmara de Pós-Graduação. 

Art. 17. O supervisor do PRM será responsável pela gestão do programa e terá as seguintes competências: 

I. Representar o PRM nas reuniões da COREME;  

II. Auxiliar a COREME na condução do PRM que representa;  

III. Mediar a relação entre o PRM e a COREME;  

IV. Planejar a programação do Curso de Residência; 

V. Coordenar e supervisionar as atividades do Programa;  

VI. Zelar pela execução das atividades;  

VII. Aprovar todos os pedidos de licenças e afastamento dos médicos residentes; 

VIII. Encaminhar à Comissão de Residência Médica os pedidos de licença e afastamentos dos residentes;  

IX. Participar das reuniões da Comissão de Residência Médica e do Colegiado;  

X. Elaborar escalas de rodízios e de repouso dos residentes; 

XI. Comunicar, por escrito, à Comissão de Residência Médica, as faltas e transgressões disciplinares dos residentes;  

XII. Acompanhar o processo de avaliação do rendimento acadêmico dos médicos residentes nos diversos rodízios;  

XIII. Presidir banca examinadora do processo seletivo de médicos residentes;  

XIV. Propor a aprovar a escala de plantões dos residentes, ouvindo os mesmos.  

XV. Promover a revisão e evolução contínua do PRM representado, de acordo com a legislação, as políticas de saúde, 

a ética médica, as evidências científicas e as necessidades sociais. 

 

§ 1° Os supervisores terão 10 (dez) horas semanais destinadas à supervisão do Programa de Residência Médica. 

§ 2° A função de supervisor é incompatível com a de Chefe de Departamento e demais cargos administrativos. 

 
 



 10 

TÍTULO V 

 

DO PRECEPTOR DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

 
Art. 18. Os preceptores responsáveis por disciplinas dos Programas de Residência Médica, deverão ser portadores do título de 

Especialista, integrante do corpo docente ou médicos contratados da instituição, devidamente registrado no Conselho Federal de 

Medicina ou habilitado para o exercício da docência em Medicina, de acordo com as normas legais vigentes. 

 
Parágrafo  único.  Os  preceptores  do  PRM  serão  designados  no  projeto  pedagógico  do programa. 
 

Art.  19.  Os  preceptores  serão  designados  pelas  Chefias  de  Departamento  ou  unidades a que  estiverem  subordinados, 

ouvidos  os  supervisores  dos  Programas  de Residência  Médica. 

Parágrafo único.  Os preceptores responsáveis por disciplinas disporão de 06 (seis) horas semanais para as atividades da Residência 

Médica, durante o período em que estiverem orientando alunos na disciplina. 

 

Art.  20.  Compete  aos  preceptores  responsáveis  pelas  disciplinas/rodízio: 

 
I. Orientar  o  grupo  de  residentes,  na  disciplina  sob  sua  responsabilidade; 

 
II. Informar  aos  residentes,  no  início  das  atividades,  sobre  a  frequência  e  os 

critérios  de  avaliação  que  serão  adotados  para  aquele  estágio/rodízio; 

 
III. Avaliar,  os  residentes  sob  sua  orientação,  registrando  os  resultados  em 

fichas  de  avaliação  destinada  a  este  fim  ou  no  sistema  de  pauta  eletrônica, 
no  máximo,  até  10  (dez)  dias,  após  o  encerramento  do  estágio/rodízios  ou 
ano  letivo  dos  PRM; 
 

IV. Comunicar,  por  escrito,  ao  supervisor  do  Curso  de  Residência  Médica,  as 
faltas,  transgressões  disciplinares  e  faltas  técnicas  dos  residentes; 
 

V. Aprovar  todos  os  pedidos  de  licenças  e  afastamento  dos  médicos 
residentes  que  estão  realizando  o  estágio; 
 

VI. Encaminhar  ao  supervisor  do  PRM  os  pedidos  de  licença  e  afastamentos residentes.
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DO  REPRESENTANTE  DOS  MÉDICOS  RESIDENTES 
 
 

 
Art. 21. O representante dos Médicos Residentes na Comissão de Residência Médica deverá estar regularmente matriculado em PRM 

da instituição de saúde. 

 

Art. 22. Compete ao representante dos médicos residentes: 
 

I. Representar  os  médicos  residentes  nas  reuniões  da  COREME; 
 

II. Auxiliar  a  COREME  na  condução  dos  PRM,  e 
 

III. Mediar  a  relação  entre  os  médicos  residentes  e  a  COREME. 
 

IV. Representar  os  médicos  residentes  nas  reuniões  do  Colegiado  de  Pós- 
Graduação  “lato  sensu",  Modalidade  Residência  na  Área  de  Saúde. 

 
 

DO  REPRESENTANTE  DA  INSTITUIÇÃO  DE  SAÚDE 
 

Art.  23.  O  representante  da  Instituição  deverá  ser  médico  integrante  de  sua  diretoria. 
 
Art.  24.  Compete  ao  represente  da  Instituição  de  saúde: 
 
 

1. Representar  o HURNP  nas  reuniões  da  COREME; 
 

2. Auxiliar  a  COREME  na  condução  dos  PRM,  e 
 

3. Mediar  a  relação  entre   a  COREME e a Direção do HURNP. 
 

4. Participar das  reuniões  do  Colegiado  de  Pós-Graduação “lato  sensu",   

Modalidade  Residência  na  Área  de  Saúde. 

 

 

TÍTULO  VI 
 

DA  ESCOLHA  E  DO  MANDATO  DO  COORDENADOR  E  VICE  COORDENADOR  DA COREME 
 
 
 

Art.  25.  A  eleição  do  coordenador  e  vice-coordenador  da  COREME  obedecerá  os seguintes  requisitos: 

 
I. A  COREME,  trinta  dias  antes  do  término  do  mandato,  fixará reunião específica  de  eleição; 

 
II. As candidaturas deverão ser registradas até sete dias antes da eleição; 

 
III. A  eleição  será  presidida  pelo  coordenador  da  COREME;      

 
IV. Caso  o  coordenador  da  COREME  seja  candidato  à  eleição,  um  supervisor, 

não  candidato,  será  escolhido  para  presidir  a reunião; 
 

V. A  votação  será  realizada  em  primeira  chamada  com  maioria  absoluta,  e  em 
segunda  chamada  em  qualquer  número  de  membros  votantes; 
 

VI. Em  caso  de  empate,  o  presidente  da  reunião  terá  voto  de  qualidade. 
                 

 
Parágrafo  único.  O  médico  residente  é  inelegível  aos  cargos  de  coordenador  e  vice-coordenador  da  COREME. 
 

 
Art. 26. Os  mandatos  do  coordenador  e  do  vice-coordenador  têm  duração  de  dois  anos, sendo permitida uma recondução 

sucessiva ao cargo e coincidirá como mandato do Colegiado dos Cursos de Pós-Graduação Latu sensu, modalidade Residência na 

Área da Saúde. 
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Art. 27. O  representante  do  corpo  docente/supervisor  e  seu  suplente  serão  indicados pelos seus pares dentro de cada programa 

de residência médica, para mandato de dois anos, sendo permitido uma recondução sucessiva ao cargo. 

 

Art. 28. O  representante  da  instituição  de  saúde  e  seu  suplente  serão  indicados  pela Diretoria da Instituição, para mandato de 

dois anos, sendo permitido uma recondução sucessiva ao cargo. 

 

Art. 29. O  representante  dos  médicos  residentes  de  cada  programa  e  seu  suplente  serão indicados pelos seus pares, para 

mandato de um ano, sendo permitido uma recondução sucessiva ao cargo. 

 

Art. 30. Substituir-se-á  compulsoriamente  o  representante  de  qualquer  categoria  que  desvincule do grupo representado. 

 
 
TÍTULO  VII 
 
SELEÇÃO 
 

Art.  31. Somente  podem  se  candidatar  aos  PRM  do  HU,  os  médicos  formados  no  país 

por  instituições  oficiais  ou  reconhecidas  pelo  Ministério  da  Educação  (MEC),  ou 
formados  por  instituições  estrangeiras,  cujos  diplomas  tenham  sido  revalidados, 
em  consonância  com  a  legislação  em  vigor. 
 

Art.  32. Haverá  edital  especificado  para  cada  processo  de  seleção  dos  candidatos  aos 
PRM  em  Áreas  Básicas,  Especialidades  com  Acesso  Direto,  Especialidades 
com  pré-requisito  e  áreas  de  atuação  será  feita  pelos  órgãos  competentes,  nos 
termos  da  lei,  onde  explicitará  todas  as  etapas  de  seleção,  de  acordo  com  os 
critérios  estabelecidos  pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Médica. 
 

Art.  33. O  candidato  deverá  apresentar  a  documentação  em  conformidade  com  o 
estabelecido  em  edital. 
 

Art.  34. Os  candidatos  selecionados  deverão  efetivar  a  matrícula,  no  prazo  determinado 
pelo  edital. 
 

Art.  35. A  seleção  dos  candidatos  inscritos  em  especialidades  com  acesso  direto,  em 
áreas  que  exigem  pré-requisito  e  em  áreas  de  atuação/anos  opcionais,  será 
realizada  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  pela  Comissão  Nacional  de 
Residência  Médica. 
 

 

§ 1° A  Comissão  de  Residência  Medica  se  responsabilizará  pela  elaboração  do Edital do Processo de Seleção (cronograma do 

exame de seleção), que explicitará a natureza das provas, critérios de correção e forma de seleção dos candidatos. 

 

§ 3° A  Comissão  de  Residência  Medica  e com a participação de supervisores das areas envolvidas, se responsabilizará diretamente 

pela aplicação e correção das provas escritas comuns a mais de um Programa de Residência Médica e pela elaboração das médias 

finais do exame de seleção. 

 
§ 3° A Comissão de Residência Médica poderá designar outra instituição para realizar o processo do exame de seleção específico de 

cada Curso Residência Médica. 

 
 

§ 4° A Comissão de Residência Médica designará bancas setoriais que serão responsáveis pelos exames de seleção específicos de 

cada Curso de Residência Médica. 
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§ 5° As bancas setoriais serão constituídas pelo supervisor de cada Curso de Residência Médica que será o presidente e, no mínimo, 

mais 2 (dois) docentes do setor, escolhidos de lista de 4 (quatro) docentes eleitos por seus pares, ficando os 2 (dois) restantes como 

suplentes de qualquer membro da banca. 

 
§ 6° Todos os membros da banca terão direitos a voz e voto e elegerão, entre os membros pertencentes ao mesmo setor, um para 

secretariá-los. 

 

§ 7° As bancas designadas para realizar o exame de seleção deverão encaminhar as notas para a Secretaria dos Cursos de Residência 

na área da Saúde para elaboração da média final. 

 

§ 8° Todas as etapas do exame de seleção serão registradas em documentos específicos. 

 

 

 
Art.  36.  Os candidatos a cursos de residências somente serão considerados aprovados se alcançarem média final igual ou 

superior a 5,0 (cinco). 

 
 

§ 1° A  Comissão  de  Residência  Médica,  através  da  Secretaria  dos  Cursos  de 
Residência  na  área  da  Saúde  terá  um  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  para 
encaminhar  à  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  os  resultados  finais 
do  exame  de  seleção. 
 

§ 2° A  decisão  da  Comissão  de  Residência  Médica  é  irrecorrível,  salvo  em  caso  de 

manifesta  irregularidade,  por  inobservância  de  disposições  legais,  estatutárias 
ou  regimentais,  hipótese  èm  que  caberá,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  a 
contar  da  data  de  publicação  do  resultado  da  seleção,  recurso  para  o  Conselho 
de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,  que  poderá  reformar  a  decisão  recorrida,  pelo 
voto  de  2/3  (dois  terços)  de  sous  membros. 
 
 

Art.  37.  Os  casos  omissos  inerentes  à  seleção  serão  resolvidos  pela  Comissão  de Residência  Médica. 
 
Art.  38.  Os  trabalhos  de  divulgação,  organização  do  concurso,  inscrição,  seleção  ematrícula  serão  executados  pela 

secretaria dos cursos de residência na área da saúde do Hospital Universitário e serão coordenados pela Comissão de Residência 
Médica. 

 
Art.  39.  Os  trabalhos  de  publicação  do  Edital  e  dos  resultados  serão  executados  pela Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-

Graduação. 

 
TÍTULO  VIII 
 

CORPO  DISCENTE 
 

Art.  40.  São  designados  de  R-1,  R-2,  R-3,  R-4  e  R-5,  os  alunos  que  estejam  cumprindo, respectivamente,  o 1° (primeiro),  

2°  (segundo),  3°  (terceiro),  4°  (quarto)  e  5° (quinto)  anos  de  Residência  Médica  e  assim  sucessivamente. 
 
 

Art.  41.  São  direitos  dos  residentes,  além  dos  previstos  no  Estatuto  e  Regimento  Geral: 

 
I. Acesso  ao  presente  regulamento. 

 
II. Percepção  de  bolsa,  cujo  valor  será  determinado  pela  Comissão  Nacional 

de  Residência  Médica  e  autorizado  pelo  Conselho  de  Administração  da 
Universidade  Estadual  de  Londrina; 
 

III. Alimentação  no  Hospital  Universitário  Regional  do  Norte  do  Paraná  e 
no  Restaurante  Universitário  (campus  universitário),  quando  no  exercício  de 
suas  atividades,  nos  termos  da  Lei; 
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IV. Repouso  anual,  de  30  (trinta)  dias  consecutivos  ou  2  períodos  de  15 

(quinze)  dias,  conforme  escala  aprovada  pela  Comissão  de  Residência Médica; 
 

V. Representação  junto  à  Comissão  de  Residência  Médica; 

 
VI. Recebimento,  inclusive  seus  dependentes,  de  assistência  médica  no 

Hospital  Universitário  Regional  do  Norte  do  Paraná; 
 

VII. Licença  casamento,  paternidade  e  luto  conforme  estabelecido  nas  normas 
da  UEL. 
 

VIII. Licença  para  participar  de  congressos,  jornadas  ou  outras  atividades 
científicas  relacionados  com  a  área  de  Residência  que  está  matriculado, 
com  o  devido  comprovante  de  inscrição  e  com  autorização  do  preceptor  do 
estágio  e  supervisor  do  curso. 
 

IX. 1  (um)  dia  de  descanso  semanal. 
 
X. Ao  médico  residente  será  assegurado  o  licença  paternidade  de  5  (cinco) 

dias  de  acordo  com  a  legislação  em  vigor,  sem  necessidade  de  reposição 
do  estágio. 
 

XI. O residente que está frequentando o último ano do curso, terá direito a licença para 
realizar provas de concursos, processos seletivos, provas de especialidades e 
provas de residência, desde que comprovada a inscrição, autorizado pelo 
preceptor do rodízio e supervisor do programa, bem como, reposição dos dias de 
afastamento. 

 
 

Art.  42. O médico residente matriculado no primeiro ano do Programa de Residência Médica, poderá requerer o trancamento de 
matrícula em apenas 01 programa de Residência Médica, por período de 01 (um) ano, para fins de prestação de Serviço Militar. 

 
 

§ 1° A  solicitação  de  trancamento  de  matrícula  deverá  ser  formalizada  até  30  (trinta)dias  após  o  início  de  
Residência  Médica. 

 
 

§ 2° O  trancamento  de  matrícula  para  prestação  de  serviço  militar  implicará  nasuspensão  automática  do  
pagamento  da  bolsa  do  médico  residente  até  o  seu retorno  ao  programa. 

 
 

§ 3° A  vaga  decorrente  do  afastamento  poderá  ser  preenchida  por  candidato classificado  no  mesmo  processo  seletivo,  
respeitada  a  ordem  de  classificação.  

 
 
§ 4° O  reingresso  do  médico  residente,  deverá  ocorrer,  no  prazo  máximo  de  até  30 dias  após  o  início  do  programa.  

O  não  retorno  neste  prazo,  implicará  em  perda da  vaga,  que  será  preenchida  por  candidato  classificado  no  
processo  seletivo correspondente.  

 
  

Art.  43.  A médica residente será assegurada a continuidade da bolsa de estudos durante o período de 4 (quatro) meses, quando 
em licença gestante, devendo, porém, o período de bolsa ser prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento de carga horária. 

 
 

§ 1° O período de licença maternidade poderá ser prorrogado até sessenta dias, quando requerido pela médica residente, 
aprovado pala supervisão e Comissão de Residência Médica. 
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Art.  44.  São  deveres  dos  residentes,  além  dos  previstos  no  Estatuto  e  Regimento  Geral: 
 

I. Conhecer  e  obedecer  as  normas  do  Hospital  Universitário; 
 

II. Dedicar-se  com  zelo  e  responsabilidade  no  cuidado  aos  pacientes  e 

cumprimento  das  obrigações  estabelecidas; 

 
III. Participar  de  todas  as  atividades  previstas  no  regime  didático-científico  do PRM; 

 

IV. Cumprir  com  as  obrigações  de  rotina; 

 
V. Portar  o  “crachá”  de  uso  obrigatório  em  local  de  fácil  visibilidade; 
 
VI. Entregar  cópia  do  certificado  ou  declaração  de  eventos  científicos  que 

tenha  participado; 
 

VII. Usar  o  uniforme  convencional  completo,  de  acordo  com  atividades  a 
serem  executadas; 
 

VIII. Agir  com  urbanidade,  discrição  e  lealdade; 
 
IX. Respeitar  as  Normas  Legais  e  Regulamentares; 
 
X. Comparecer a todas as reuniòes convocadas pelas autoridades superiores; 
 

XI. Levar  ao  conhecimento  das  autoridades  superiores  irregularidades  das 
quais  tenha  conhecimento,  ocorridas  na  Unidade  onde  estiver  lotado; 
 

XII. Cumprir  horários  fixados; 
 
XIII. Prestar  colaboração  à  Unidade  onde  estiver  lotado,  fora  do  horário  de 

trabalho,  quando  em  situação  de  emergência; 

 
XIV. Participar  de  trabalhos  e  apresentações  científicas  de  conformidade  com 

os  professores,  vedada  a  publicação  sem  autorização  superior; 
 

XV. Participar através de representante, da Comissão de Residência Médica, 
inclusive oferecendo sugestões quanto aos problemas de ordem hospitalar. 

 

XVI. Responder  civil  e  criminalmente,  pelos  atos  praticados; 

 
XVII. Solicitar  em  impresso  próprio,  com  antecedência  mínima  de  5  (cinco) 

dias,  repouso,  licenças  ou  qualquer  outro  tipo  de  afastamento  de  suas 
atividades  no  Hospital  Universitário; 
 

XVIII.  Deverá  inscrever-se  na  Previdência  Social  a  fim  de  ter  assegurados  os 
seus  direitos. 
 

XIX.  Obedecer  as  Normas  do  Código  de  Ética  do  Conselho  Federal  de Medicina. 
 
 
 
 
Art.  45.  Aos  residentes  é  vedado,  além  do  previsto  no  Estatuto  e  Regimento  Geral  da Universidade: 
 

 
I. Ausentar-se  das  atividades  do  Hospital  Universitário,  sem  autorização, 

expressa  do  preceptor  do  estágio  ou  supervisor  do  Curso,  seja  por  motivo 
de  repouso  ou  licença; 
 

II. Firmar  documentos  que  possam  gerar  efeitos  extra-hospitalares,  sem 
autorização  da  Comissão  de  Residência  Médica; 
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III. Retirar  documentos  ou  dar  publicidade  de  fatos  ocorridos,  sem  autorização 

superior; 

 

IV. Exercer  atividades  profissionais  fora  do  âmbito  da  Universidade,  durante  o 

horário  previsto  para  a  realização  das  atividades  acadêmicas,  constantes 
no  Programa  de  Residência  Médica; 

 
V. Realizar  estágio  fora  do  Hospital  Universitário,  a  título  de  complementação 

do  Programa  de  Residência  Médica  sem  prévia  autorização  expressa  da 
Comissão  de  Residência  Médica; 

 
VI. Trancar  matrícula,  salvo  quando  convocado  para  prestar  Serviço  Militar 

obrigatório  ou  por  motivo  de  saúde,  conforme  previsto  no  Art.  61. 
 

 
 
TÍTULO  IX 
 

DO  REPRESENTANTE  DOS  MÉDICOS  RESIDENTES 
 
 

Art.  46. Os residentes escolherão, anualmente, o seu representante e respectivo suplente junto à 
Comissão de Residência Médica através de escrutínio direto e secreto, obedecendo à legislação 
pertinente em vigor. 

 
 
Art.  47.   Cada  Curso  de  Residência  Médica  deverá  ter  um  representante,  titular  e  vice, escolhidos  

por  seus  pares,  matriculado  em  PRM  da  instituição,  que  os representará junto à supervisão  do  curso  
e  Comissão  de  Residência  Médica. 

 
 
 

TÍTULO  X 
 

DA  AVALIAÇÃO,  PROMOÇÃO  E  APROVAÇÃO. 

 
 

Art.  48.  Os  alunos-residentes  serão  submetidos,  no  mínimo,  a  duas  avaliações  em  cada disciplina,  ou  
avaliações  trimestral,  da  seguinte  maneira: 

 
I. Prova  escrita,  prática,  oral  ou  prática-oral,  com  nota  variável  de  0  a  10; 

 
 

II. Nota de conceito ou desempenho por escala de atitudes, baseada nos seguintes itens: assiduidade, pontualidade, 
comportamento ético, relacionamento com a equipe de saúde e com o paciente, atenção à hierarquia, 
responsabilidade, comportamento, disciplina, compromisso social, desempenho prático e interesse pelas atividades 
da residência, com nora variável de 0 a 10. 

 
 
 

Art. 49. Os estágios realizados pelps médicos residentes serão avaliados pelos responsáveis pela supervisão, considerando 
dos critérios de avaliação de cada programa. 
 
 

§ 1° Os conceitos serão expressos pelas notas de 0 (zero) a 10 (dez). 
 
 

§ 2° O  supervisor  e/ou  responsável  pelo  estágio  deverá  propiciar  ao  médico residente  conhecimento  prévio  da  
forma  como  será  avaliado,  bem  como  lhe  dar ciência  de  seu  aproveitamento. 

 
 

Art.  50.  A  promoção  do  Médico  Residente  para  o  ano  seguinte,  bem  como  a  obtenção do  certificado  de  conclusão  do  
programa,  dependem:  
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I. Cumprimento  integral  da  carga  horária  do  Programa; 

 
II. Obtiver  média  final  igual  ou  superior  a  7,0  (sete). 

 
III. Será  excluído  do  Programa,  o  residente  reprovado  em  mais  disciplinas. 

 
  

Art.  51. O aluno-residente que não atingir os requisitos mínimos para aprovação em até duas disciplinas, deverá cursá-la(s) 

novamente e receberá bolsa de estudo pelo período necessário para cumpri-la(s), sem prejuízo das vagas ofertadas às épocas 

próprias. 

 

 
§ 1° A  reprovação  de  que  trata  este  caput  devera  ser  adequadamente  documentada, devendo  ser  demonstrada  a  

ciência  e  responsabilidade  unilateral,  por  parte  do médico  residente,  de  seu  baixo  desempenho  ao  longo  do  
estágio. 

 
§ 2° O  supervisor  e/ou  responsável  pelo  estágio  deverá  documentar  a  ampla oportunidade  de  recuperação  dada  

ao  médico  residente  naquele  estágio. 

 
§ 3° Recursos  contra  reprovações  poderão  ser  interpostos  junto  à  COREME,  pelo médico  reprovado,  no  prazo  

máximo  de  10  (dez)  dias  contados  da  data  da ciência  da  reprovação. 
 
§ 4° O  recurso,  formulado  por,  escrito,  deve  ser  fundamentado  com  as  razões, devidamente  documentadas,  que  

justifiquem  uma  nova  deliberação. 
 

 

Art.  52. Ao aluno residente reprovado não será concedido certificado, mas, se solicitada, declaração de que frequentou o 

Programa de Residência Médica, constando na mesma ter sido reprovado e quais as notas obtidas.
 

             
 

 
        TÍTULO  XI 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

Art.  53. Ao médico residente está assegurado o direito de realizar o máximo de 60 (sessenta) horas semanais de atividade, 

com folga semanal de 24 horas e 30 (trinta) dias de férias por ano, em período a ser definido pelo supervisor do PRM, com 

comunicação prévia deste à COREME, de acordo com o previsto em Lei.



 18 

Parágrafo  único.  Os  plantões,  parte  integrante  do  processo  de  treinamento,  não  poderão ultrapassar  24  horas  

ininterruptas,  por  plantão. 

 
 

Art.  54.  As  atividades  teórico-práticas  ou  teórico-complementares  constarão, preferencialmente,  de: 
 
 

I. Discussão  de  casos  clínicos,  sob  orientação  dos  responsáveis  por  unidades 
de  internação; 
 

II. Sessões  clínico-radiológicas,  clínico-laboratoriais,  anátomo-clínicas  ou 
outros  integrantes  da  programação  educacional  e  científica  para  o  corpo clínico. 
  

III. Sessões  de  revisão  e  atualização  de  temas  e  seminários,  “clube  de 

revista”,  palestras  e  cursos,  sempre  com  a  participação  ativa  do  residente. 
 

IV. Discussão  de  temas  relacionados  com  Bioética,  Ética  Médica,  Metodologia 
Científica,  Epidemiologia  e  Bioestatística. 
 

V. Participação  nas  atividades  relacionadas  ao  controle  das infecções hospitalares. 
  

 

 

Art.  55.  A  interrupção  do  Programa  de  Residência  Médica,  por  parte  do  médico residente,  por  causa  justificada  e  

aprovada  pela  Comissão  de  Residência Médica,  não  o  exime  da  obrigação  de,  posteriormente,  completar  a  carga  

horária total  de  atividades  prevista  para  o  aprendizado,  respeitadas  as  condições  iniciais de  admissão. 

 
 
Art.  56.  Todas as atividades médicas realizadas pelos residentes, inclusive visitas às enfermarias, atendimento de 

emergencia, consultas, cirurgias, anestesias e exames especializados, serão sempres executados sob a supervisão do 
docente. 

 
 

Art.  57.  O  médico  residente  que  deixar  de  comparecer  ao  Hospital  Universitário  por  5 (cinco)  dias  consecutivos,  

sem  prévia  autorização  ou  justificativa,  terá  sua matrícula  automaticamente  cancelada. 
 

Art.  58.  Aos  médicos  residentes  aplicam-se  as  mesmas  sanções  disciplinares  a  que estão  sujeitos  o  corpo  discente  
e  os  integrantes  do  corpo  técnico-administrativo, conforme  previsto  no  Estatuto  e  Regimento  Geral  da  Universidade. 

 
 

Art.  59.  A  Comissão  de  Residência  Médica  poderá  autorizar  que  o  aluno  residente realize  estágio  fora  do  Hospital  
Universitário,  por  um  período  máximo  de  3  (três) meses  para  os  cursos  com .duração  de  até  3  anos  e  por  até  dois  
períodos  de  3 (três)  meses,  para  cursos  com  maior  duração,  nas  seguintes  condições: 

 
 

I. O  local  que  irá  fornecer  o  estágio  deverá  enviar  documentação  informando  a 
programação  do  estágio,  período  em  que  será  realizado,  carga  horária  e 
supervisor  responsável  pelo  residente. 

 
II. O  supervisor  da  área  deverá  formular  pedido  à  Comissão  de  Residência 

Médica,  com  antecedência  mínima  de  2  (dois)  meses,  justificando  a 
necessidade  do  estágio. 

Art.  60.  A  Comissão  de  Residência  tem  a  atribuição  de  desligar  o  médico  residente,  aqualquer  tempo,  quando  

caracterizadá  infração  ao  estabelecido  no  Art.  31. 
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Art.  61.  O afastamento do médico residente, por impossibilidade de desempenhar suas atividades, será no máximo de 120 

(cento e vinte) dias por ano de atividades, por motivo de doença, desde que devidamente jsutificado e aprovado pelo supervisor 

do Programa e pela COREME. 

 

 

§ 1° Fica  a  critério  do  Coordenador  do  Curso,  após  aprovação  da  COREME, estabelecer  a  forma  de  
reposição  do  período  de  afastamento. 

 
§ 2° O  residente  médico  impossibilitado,  por  motivo  de  saúde,  de  retornar  às atividades,  após  120  dias,  

deverá  solicitar  o  trancamento  da  matrícula  junto  à COREME. 
 
§ 3° O  trancamento  de  matrícula  deverá  ser  aprovado  pela  Comissão  de  Residência Médica  e  Colegiado,  

sendo  encaminhado  à  PROPPG  para  registros.  
 
§ 4° No  caso  de  trancamento  aprovado,  a  vaga  do  aluno  estará  assegurada  e  o mesmo  deverá  efetuar  a  

rematrícula  para  o  ano  seguinte. 
 

§ 5° O  aluno  que  não  solicitar  o  trancamento  ou  tiver  o  pedido  indeferido  ou  não retornar  as  atividades  no  
início  do  ano  seguinte  será  desligado  do  Curso. 

 
 
 

Art.  62.  O  médico  residente  que  necessitar  de  afastamento  para  tratamento  de  saúde, deverá  requerer  junto  ao  INSS,  

a  partir  do  primeiro  dia  de  afastamento,  o pagamento  da  bolsa,  na  qualidade  de  contribuinte  individual. 

 

 

Art.  63.  Ao  aluno  residente  que  cumprir  os  requisitos  deste  Regulamento  e  aprovado,  ao final  do  PRM,  será  concedido  

um  certificado  de  conclusão,  expedido  pela Universidade  Estadual  de  Londrina,  onde  constará  que  esta  o  reconhece  

como especialista  na  área  do  PRM  cursado  e  registrado  na  CNRM/MEC. 

 

 
Parágrafo  único.  Os  títulos  de  especialista  serão  validados,  para  divulgação  em  cartões  de visita ou 

equivalente, apenas  quando  devidamente registrados nos Conselhos Regionais de Medicina da área de  jurisdição 

onde atuará omédico. 
 
 
 

Art.  64.  O  Hospital  Universitário  disporá  ao  médico  residente,  local  com  condições adequadas  para  repouso  e  higiene  

pessoal  durante  os  plantões. 

 

TÍTULO  XII 

DISPOSIÇÕES  TRANSITÓRIAS 

 

 

Art.  65.  Caberá  ao  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  è  Extensão,  CEREM  e  CNRM  decidir sobre  os  casos  omissos  e  

os  recursos  interpostos  em  decorrência  da  aplicação do  presente  Regulamento. 
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3. REGULAMENTO CET – SBOT 

REGIMENTO DOS CURSOS DE  

RESIDÊNCIA MÉDICA – COMISSÃO DE ENSINO E TREINAMENTO DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 

 

CAPÍTULO 4 - Da Residência Médica e do Curso de Especialização 
 
 
 

4.1. Compreende-se como Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia a modalidade de 
ensino de pós-graduação e treinamento em serviço funcionando sob a responsabilidade de 
instituições de saúde universitárias ou não. Tal modalidade de ensino possibilitará ao médico 
especializar-se em Ortopedia e Traumatologia, em Serviço credenciado pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM), segundo o decreto n0 80.281 de 5 de setembro de 
1977. 

 

4.2. Compreende-se como Curso de Especialização em Ortopedia e Traumatologia a modalidade 
de ensino de pós-graduação e treinamento em serviço funcionando sob a responsabilidade 
de instituições de saúde universitárias ou não. Tal modalidade de ensino possibilitará ao 
médico especializar-se em Ortopedia e Traumatologia, em Serviço credenciado pela SBOT. 

 

4.3. O Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia deverá seguir a lei 6.932 
de 7 de julho de 1981 e suas alterações posteriores. 

 

4.4. O Programa do Curso de Especialização em Ortopedia e Traumatologia deverá seguir as 
normas escritas neste regimento. 

 

4.5. O Curso de Especialização em Ortopedia e Traumatologia, tal qual o Programa de Residência 
Médica, deverá ter a duração mínima de três anos, cursados de forma consecutiva. 

 

4.6. O conteúdo programático da Residência Médica e do Curso de Especialização em Ortopedia 
e Traumatologia deverá seguir os critérios do Ministério da Educação (MEC) e da CET 
(ANEXO II). 

 

4.7. Os Serviços credenciados deverão comunicar à CET, até 30 de junho de cada ano, o cadastro 
atualizado de seus Residentes/Especializandos contendo, obrigatoriamente, o período de 
treinamento em que se encontram. 
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4.8. Além das atividades assistenciais habituais de um Serviço de Ortopedia e Traumatologia, 
farão parte do ensino e treinamento do Residente/Especializando as seguintes atividades 
oferecidas pelo Serviço credenciado: 

 

4.8.1. Curso teórico com avaliação periódica, no mínimo trimestral, sobre assuntos referentes à 
Ortopedia e Traumatologia, especialidades afins e ciências básicas aplicadas, de acordo 
com o conteúdo programático elaborado pelo MEC e CET. A carga horária das atividades 
teóricas deverá ter, no mínimo,10% e não poderá exceder a 20% da carga horária total. 

 

4.8.1.1. Nas cidades onde houver mais de um Serviço credenciado, a CET admite a realização de 
curso teórico conjunto. 

 

4.8.2. Reuniões clínicas semanais para apreciação diagnóstica e orientação terapêutica. 

 

4.8.3. Visitas semanais às enfermarias para apreciação diagnóstica e orientação terapêutica. 

 

4.8.4. Reuniões, no mínimo semanais, de apresentação de trabalhos publicado sem revistas da 
especialidade (clube de revista). 

 

 

4.8.5. Seminários, no mínimo semanais, sobre assuntos constantes no conteúdo programático. 
 

4.8.6. Aulas ministradas por preceptores do programa, no mínimo semanais, sobre assuntos 
constantes no conteúdo programático. 

 
 

4.8.7. Estas atividades deverão ter registro e controle de frequência arquivados. 
 

4.9. A carga horária semanal do Residente/Especializando não deverá exceder a 60 horas, 
incluindo os plantões, que não podem exceder a 24 horas consecutivas. Após os plantões 
noturnos, o Residente/Especializando deverá ter o seu descanso mínimo de seis horas. 

 
4.10. Todo serviço deverá manter um regimento de funcionamento da Residência Médica/Curso 

de Especialização a ser entregue ao Residente/Especializando antes do início do 
programa, com os requisitos mínimos: 

 

4.10.1. Duração do programa. 

4.10.2. Conteúdo programático. 

4.10.3. Direitos e deveres do Residente/Especializando. 

4.10.4. Critérios de avaliação. 

4.10.5. Procedimentos disciplinares. 

4.10.6. Critérios de aprovação e desligamento. 
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4.10.7. Definição da forma de pagamento e valor da bolsa oferecida pela 

instituição responsável pelo programa. A CET sugere que a bolsa tenha valor 

igual ou superior ao determinado pela CNRM. 

 

4.11. As avaliações de cada Residente/Especializando deverão ser documentadas, arquivadas e 
apresentadas sempre que a CET requisitar. 
 

CAPÍTULO 5 – Dos Chefes de Serviço 

 

5.1. O Chefe de Serviço é o responsável pela coordenação geral do Serviço 

credenciado pela SBOT. 

5.2. O Chefe de Serviço deverá ter as seguintes qualificações: 

5.2.1. Estar devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. 

5.2.2. Ter pelo menos cinco anos de obtenção do TEOT. 

5.2.3. Ser membro titular quite da SBOT. 

 

CAPÍTULO 6 – Dos Supervisores de Programa 

 

6.1. Será considerado o Supervisor do Programa, o responsável pela coordenação 

geral do Programa de Residência/Curso de Especialização. 

6.2. O Supervisor do Programa credenciado pela SBOT deverá ter as seguintes 

qualificações: 

6.2.1. Estar devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. 

6.2.2. Ter pelo menos cinco anos de obtenção do TEOT. 

6.2.3. Ser membro titular quite da SBOT. 

 

Obs. É recomendação da CET que o Supervisor do Programa tenha remuneração 

específica por esta atividade. 

 

CAPÍTULO 7 – Dos Preceptores 

 

7.1. Será considerado Preceptor aquele que desenvolver atividade de ensino junto ao 

Residente/Especializando. 

7.2. O Preceptor de Programa credenciado pela SBOT deverá ter as seguintes 

qualificações: 

7.2.1. Estar devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. 

7.2.2. Ser membro titular quite da SBOT. 
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CAPÍTULO 8 – Dos Residentes e Especializandos 

 

8.1. Compreende-se como Residente em Ortopedia e Traumatologia o médico em 

treinamento na especialidade de Ortopedia e Traumatologia em Serviço 

credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), segundo o 

decreto n0 80.281 de 5 de setembro de 1977. 

8.2. Compreende-se como Especializando em Ortopedia e Traumatologia o médico 

em treinamento na especialidade de Ortopedia e Traumatologia em Serviço 

credenciado pela SBOT. 

 

8.3. Para o Residente/Especializando poder realizar o exame para obtenção do TEOT 

é necessário ter cursado e ter sido aprovado nos três anos de Residência/Especialização. 

 

8.4. Imediatamente ao final do período de treinamento é obrigatório realizar o 

exame para obtenção do TEOT, sob a responsabilidade da CET. 

 

8.5. Durante o período de treinamento o Residente/Especializando deverá elaborar um 

trabalho científico da especialidade, a ser apresentado e avaliado no exame para 

obtenção do TEOT. Sempre que necessário esse trabalho deverá ser 

acompanhado do parecer consubstanciado aprovado pela Plataforma Brasil / 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) ou da Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA). 

 

8.6. São deveres do Residente/Especializando: 

 

8.6.1. Conhecer e respeitar o Código de Ética Médica do Conselho Federal de 

Medicina. 

 

8.6.2. Conhecer e respeitar o regimento interno de Residência/Curso de 

especialização de sua instituição. 

 

8.6.3. Conhecer e respeitar o regimento interno do MEC e da CET-SBOT. 

8.6.4. Conhecer o estatuto e regimento interno da SBOT. 

 

8.6.5. Apresentar formalmente ao Chefe de Serviço a justificativa da interrupção no 
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programa de Residência/Especialização por sua parte, seja qual for a causa. Isto 

não o exime da obrigação de, posteriormente, completar a carga horária total de 

atividade prevista para o aprendizado, a fim de obter o comprovante de término 

da Residência/Especialização, respeitadas as condições iniciais de sua 

admissão.  

 

8.6.6. Formalizar o seu pedido de cancelamento da matrícula, à Chefia do Serviço, 

em caso de desistência. 

 

8.7. São direitos do Residente/Especializando: 

 

8.7.1. Um dia de folga semanal e 30 dias consecutivos de repouso por ano de 

atividade letiva. 

 

8.7.2. Licença paternidade e de gala de cinco dias, e maternidade de 120 dias. 

 

8.7.3. Ter o tempo de treinamento prorrogado por prazo equivalente a duração do 

afastamento por motivo de saúde ou pelo motivo explícito no item anterior. 

 

8.7.4. Comunicar à CET qualquer desconformidade do seu serviço em relação a este 

regimento. 

 

8.8. Após o início do seu programa de treinamento, a ausência pelo período de 15 

dias consecutivos, sem a devida comunicação à Chefia do Serviço será 

considerado abandono. Uma vez caracterizada a situação de abandono, o médico 

Residente/Especializando terá sua matrícula cancelada. 

 

CAPÍTULO 9 - Dos Serviços 

 

9.1. As condições mínimas exigidas para o credenciamento do Serviço junto a SBOT são: 

 

9.1.1. Ser ou pertencer à Instituição legalmente constituída e cujo respeito à ética 

seja reconhecido pelos órgãos competentes. 

 

9.1.2. Ter como Chefe do Serviço um membro titular da SBOT há mais de cinco anos 

e quite com suas obrigações associativas. 
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9.1.3. Ter como Preceptores, no mínimo, três membros titulares da SBOT e com 

currículo profissional que se coadune com as funções que pretendem exercer. 

 

9.1.4. Garantir que todas as atividades de ensino e treinamento sejam 

supervisionadas, de maneira presencial, preferencialmente por um Preceptor. 

 

9.1.5. Garantir que todas as atividades de ensino e treinamento sejam realizadas nas 

áreas citadas no item 4.6 deste regimento. 

 

9.1.6. Prover condições adequadas para o repouso e a higiene pessoal durante o 

treinamento. 

9.1.7. Prover alimentação adequada durante o treinamento. 

 

9.1.8. Prover condições adequadas para o estudo durante o treinamento (local, 

acesso à bibliografia e equipamentos necessários). 

 

9.2. O Serviço deve possuir material clínico, serviços complementares e equipamentos 

em quantidade e diversidade suficiente, para capacitar os médicos em 

treinamento para o aprendizado básico da especialidade em seus diferentes 

ramos. 

 

9.2.1. Entende-se como material clínico, um número suficiente de pacientes adultos e 

crianças, em situações eletivas, de urgência ou de recuperação, distribuído nos 

setores de emergência, ambulatório, enfermaria, centro cirúrgico e de 

reabilitação. 

 

9.2.2. Entendem-se como serviços complementares essenciais: Anatomia Patológica, 

Patologia Clínica, Anestesiologia, Terapia Intensiva, Reabilitação e Radiologia, a 

qual deve dispor de aparelhagem de RX no local. Os outros exames de imagem 

(ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintilografia óssea etc. 
quando não disponíveis no Serviço deverão ser objeto de contrato específico. 

 

9.3. Os Serviços devem dispor de prontuário médico organizado que possibilite a 

documentação adequada do diagnóstico e do tratamento realizado. 

 

9.4. Os Serviços devem dispor de biblioteca atualizada, no setor de Ortopedia e 

Traumatologia, baseada na literatura fornecida pelo MAP/CET (Anexo I). 
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9.5. Os Serviços devem possuir equipamentos necessários e estrutura física 

adequada para a realização de atividades didáticas (anfiteatros ou salas de 

reunião, salas de estudo, equipamentos de áudio e vídeo). 

 

9.6. Os Serviços devem prover todos os meios necessários ao 

Residente/Especializando para a elaboração do trabalho científico, a ser 

apresentado no ato da inscrição ao exame para obtenção do TEOT. Em particular 

o registro adequado da pesquisa nos devidos órgãos competentes, de acordo 

com a legislação vigente no Brasil. 

 

9.7. Os Serviços e os membros do corpo clínico, engajados no treinamento, devem 

prover todos os meios necessários para que o Residente/Especializando esteja 

ao final do seu período de treinamento em condições de realizar o exame para a 

obtenção do TEOT e atuar como especialista em Ortopedia e Traumatologia. 

9.8. É permitido aos Serviços credenciados, com o objetivo de complementar o 

treinamento da Residência/Especialização, realizar estágios em outros Serviços 

supervisionados, desde que este período não ultrapasse quatro meses em um 

ano, perfazendo um total de um ano durante todo o período de treinamento. 

Serão permitidos quatro estágios no total. Cada estágio deverá ter duração 

mínima de um mês. 

 

9.8.1. O estágio complementar deverá ser comprovado por meio de termo de 

cooperação entre o Serviço credenciado e o Serviço onde será realizado o 

estágio e deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

 

a) local; 

b) tempo de duração; 

c) Preceptor responsável; 

d) grade curricular; 

e) controle de frequência do Residente/Especializando; 

f) critérios de avaliação do Residente/Especializando. 

 

9.9. O Residente/Especializando de um Serviço credenciado poderá ser transferido 

para outro Serviço credenciado. A CET só reconhecerá tal transferência mediante 

solicitação prévia por escrito, com conhecimento e anuência em documento 
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oficial, assinado pelos Chefes dos Serviços envolvidos. 

 

9.9.1. Esta transferência está condicionada à existência de vaga no Serviço que 

receberá o Residente/Especializando. 

 

9.9.2. O Residente/Especializando se apresentará ao exame para obtenção do TEOT 

sob a responsabilidade do Serviço onde terminou seu treinamento. 

 

9.10. No caso de licenças superiores a 120 dias, o Serviço deverá fazer uma 

comunicação à CET constando de: 

 

a) tipo de afastamento (licença-saúde, licença-gestante ou particular); 

b) data de início da licença; 

c) data prevista para o término da licença; 

d) confirmação da data de retorno à atividade. 

9.11. O Serviço deve fazer constar em seu regimento interno as normas disciplinares, 

em particular as que caracterizam o abandono. 

9.12. Cabe ao Serviço estabelecer a forma de controle da frequência dos médicos 

Residentes/Especializandos em todas as suas atividades. 

 

9.13. O Serviço deverá prover o regime disciplinar que visa a assegurar, manter e 

preservar a boa ordem, o respeito, os bons costumes e preceitos morais, de forma a 

garantir a harmônica convivência entre Preceptores e Residentes/Especializandos. 

 

9.14. As infrações do regime disciplinar cometidas pelo Residente/Especializando serão 

punidas pelas sanções seguintes: 

a) advertência verbal; 

b) repreensão por escrito; 

c) suspensão; 

d) eliminação. 

 

9.14.1. (As penas referidas no artigo 9.14 deste regimento deverão constar no 

histórico do Residente/Especializando e serão aplicadas nos seguintes casos: 

 

a) penas de advertência nos casos de manifestação de desrespeito às 

normas disciplinares constantes do regimento do Serviço, qualquer que 
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seja a sua modalidade, e reconhecida a sua mínima gravidade; 

 

b) pena de repreensão nos casos de reincidência e todas as vezes em 

que ficar configurado um deliberado procedimento de indisciplina, 

reconhecido como de média gravidade; 

 

c) pena de suspensão nos casos de reincidência de falta já punida com 

repreensão e todas as vezes em que a transgressão da ordem se revestir 

de maior gravidade; 

 

d) pena de eliminação definitiva nos casos em que for demonstrado por 

meio de sindicância, ter o Residente/Especializando praticado falta 

considerada grave. 

 

9.14.2. Constituem infração disciplinar do Residente/Especializando, passíveis de 

sanção segundo a gravidade da falta cometida: 

 

a) retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, objeto ou documento 

existente em qualquer dependência do Serviço; 

 

b) praticar ato atentatório à moral ou aos bons costumes; 

 

c) praticar jogos proibidos; 

 

d) guardar, transportar ou utilizar arma ou substância entorpecente; 

 

e) perturbar as atividades didáticas bem como o funcionamento do Serviço; 

 

f) promover manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, racial ou 

religioso; 

 

g) desobedecer aos preceitos regulamentares constantes do regimento interno do 

Serviço. 

 

9.15. Os Serviços credenciados receberão, através de seus responsáveis, a 

Revista Brasileira de Ortopedia e outras publicações oficiais da SBOT. 
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4. CORPO CLÍNICO 2021 

Chefe da Disciplina: Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches Vaz/ Prof. Dr. Marco Antonio Batista (Vice-
Chefe) 

Coordenador da Residência Médica: Prof. Dr. Marco Antonio Batista/ Prof. Paulo Vilaça Junior (Vice-
Chefe) 

Coordenador do Internato Médico: Prof. Vinicius Ribeiro Menegazzo / Prof. Alessandro Melanda (Vice-
Coordenador). 

 Coordenador do PBL: Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches Vaz / Prof. Dr. Paulo José de Santana/ (Vice-
Coordenador) 

4.1 Docentes/Especialidades 

 Prof. Alessandro Giurizatto Melanda (Ortopedia Pediátrica)  

Prof. Carlos Eduardo S. Vaz (Cirurgia do Joelho) 

Prof. Éden Dal Molin (Cirurgia do Quadril/Cirurgia da Coluna Vertebral) 

Prof. Ivan José Blume de Lima Domingues (Oncologia Ortopédica) 

Prof. João Paulo Manassés B. Monteiro (Ortopedia Pediátrica) 

Prof. José Antonio Guelli de Camargo (Cirurgia da Mão) 

Prof. Marco Antonio Batista (Cirurgia do Pé e Tornozelo) 

Prof. Paulo J. de Santana (Cirurgia do Quadril) 

Prof. Plínio Montemor (Cirurgia do Joelho) 

Prof. Paulo Roberto Vilaça Junior (Cirurgia do Ombro e cotovelo) 

Prof. Vinicius Ribeiro Menegazzo (Cirurgia do Pé e Tornozelo) 

4.2 Médicos plantonistas contratados 

Dra. Adriana Prueter Pazin 

Dr. Edson Norio  

Dr. Marcello Tito  

Dr. Lucas da Fonseca Borghi 

4.3 Médicos contratados por terceirização 

Dr. Edson Miashiro 

Dr. Fernando Yabushita 

Dr. Paulo H. Morandini 

Dr. Rafael Mantovani FogagnolIi 

Dr. Bruno Bósio da Silva 
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5. SEMANA PADRÃO DOS RESIDENTES: 

5.1  MÉTODO DE RODÍZIO DOS RESIDENTES DO PRIMEIRO (R1) 

E SEGUNDO (R2) ANOS: 

1. Mudança do rodízio de grupos por escala semanal de atividades. 

2. Os R1 e R2 são distribuídos semanalmente em 3 postos de trabalho: 

 

a) Grupo A (Ambulatório): atendimento do ambulatório de trauma e especialidades da ortopedia 

(conforme escala); inclusão de pacientes no aguarda-vaga; planejamento das cirurgias a 

serem realizadas na próxima semana (incluindo preenchimento de AIH, aviso de cirurgia, 

solicitação de materiais, vaga de UTI, etc.). 

 

b) Grupo B ( Enfermaria e Pronto Socorro de Ortopedia): admissão, evolução, prescrição e altas; 

resposta de pedidos de consulta; atendimentos no PS e intercorrências na enfermaria; 

participação em cirurgias de emergência (quando fora do período regular do centro cirúrgico – 

noite e fins de semana), preparo e apresentação dos casos de pacientes internados na reunião 

clínica. 

 

c) Grupo C (Centro cirúrgico): participação em cirurgias realizadas durante a semana; entrega 

dos avisos de cirurgia previamente preenchidos; avaliação pós-operatória dos pacientes 

(incluindo cuidados com curativo, exames, etc., em conjunto com os residentes da enfermaria). 

 

A escala é progressiva e cíclica, da seguinte forma: 
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3. O grupo A tem atividades no Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário (AE-HU). 

4. O grupo B, todos os dias pela manhã, participa da visita com o plantonista da enfermaria, para 

avaliar os pacientes e discutir condutas. Ao final da visita, um R1 e  R2 (supervisão) devem se 

encaminhar ao Pronto Socorro de Ortopedia para efetuar os atendimentos, sob a supervisão 

do plantonista do pronto-socorro. 

5. O grupo C deve se encaminhar ao Centro Cirúrgico, para participação nas cirurgias eletivas 

da especialidade.  

 

5.2  CARGA HORÁRIA SEMANAL DOS R1 E R2: 

1. Nas segundas segundas-feiras o grupo A (ambulatório) participa da Reunião Geral da 

Disciplina de Ortopedia e Traumatologia, das 8:00 às 10:00 horas. A Seguir, vai para as AE-

HU, com atividades das 13:00 às 17:00 horas (6 horas/dia). Das terças às quintas-feiras as 

atividades no AE-HU ocorrem das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas (8 horas/dia) 

e na sexta somente no período da manhã,  das 8:00 às12:00 horas (4 horas). Os residentes 

desse grupo fazem um plantão noturno semanal de 12 horas, totalizando 46 horas de segunda 

às sextas-feiras. 

2. Nas segundas-feiras o grupo B (enfermaria/PS) participa da Reunião Geral da Disciplina de 

Ortopedia e Traumatologia, das 8:00 às 10:00 horas. A Seguir, vai para as enfermarias, para 

a visita com o plantonista e tomar as condutas necessárias, das 10:00 às 12:00 horas e das 

13:00 às 17:00 horas. Nos outros dias (terças a sextas-feiras) as atividades na enfermaria 

ocorrem das 8:00 às12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, totalizando 52 horas de segundas 
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a sextas-feiras. Os residentes desse grupo que vão para  o PS (um R1 e um R2) e ficam até 

as 19:00 horas não  fazem o plantão noturno nessa semana. 

 

3. Nas segundas-feiras o grupo C (centro-cirúrgico) participa da Reunião Geral da Disciplina de 

Ortopedia e Traumatologia, das 8:00 às 10:00 horas. A Seguir, vai para o Centro Cirúrgico, 

com atividades das 13:00 às 17:00 horas (6 horas/dia). Nos outros dias (terças a sextas-feiras) 

as atividades no Centro Cirúrgico ocorrem das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas 

(8 horas/dia). Os residentes desse grupo fazem um plantão noturno semanal de 12 horas, 

totalizando 50 horas de segundas a sextas-feiras. 

5.3  MÉTODO DE RODÍZIO DOS RESIDENTES DO TERCEIRO 

ANO (R3): 

1. Os R3 fazem um rodízio sequencial nas especialidades ortopédicas, a cada 3 meses e 10 dias, 

observando a escala abaixo e iniciando no mês de março:  

 

a) GRUPO 1: COLUNA/JOELHO/OMBRO. 

b) GRUPO 2: MÃO/QUADRIL. 

c) GRUPO 3: PÉ E TORNOZELO/ORTOPEDIA PEDIÁTRICA/ ONCOLOGIA 

ORTOPÉDICA.  

 

2. A sequência do rodízio dos R3, iniciando em março de 2021, seguirá a seguinte ordem: 

                              Mateus Hirescak: GRUPO 1 – GRUPO 2 – GRUPO 3 

                             Allan V. P. Molinari : GRUPO 2 – GRUPO 3 – GRUPO 1 

                             Ana Julia de M. Basso: GRUPO 3 – GRUPO 1 – GRUPO 2 

5.4 CARGA HORÁRIA SEMANAL DOS R3 : 

a) R3 do Grupo COLUNA/JOELHO/OMBRO: 36 horas semanais fixas + plantões. 

b) R3 do Grupo MÃO/QUADRIL: 28 horas semanais fixas + plantões. 

c) R3 do Grupo PÉ E TORNOZELO/PEDIÁTRICA/ONCOLOGIA: 36 horas fixas + plantões. 
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5.5  INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE CARGA HORÁRIA  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 
 
O texto da LEI No 6.932, no Artigo 5º, informa: " Os programas dos cursos de Residência Médica 
respeitarão o máximo de 60 (sessenta) horas semanais,  incluídas um máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas de plantão. " 
Dessa forma, a legislação prevê uma carga horária de *até* 60h semanais com um plantão incluso 
de “até” 24h semanais, observando que as atividades teórico-práticas devem ocupar entre 10 e 20% 
do período. 
 
FÉRIAS: 

De acordo com a Lei da Residência (Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e atualizações), o 
fracionamento de férias não é permitido. É o que se lê no Art. 5o, § 1o do normativo: “O médico 
residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por ano 
de atividade”. 

Em razão do caráter assistencial dos Programas de Residência Médica, cujo diferencial é o 
treinamento em serviço em unidades de saúde, e no intuito de garantir o atendimento ao público, os 
residentes de um mesmo programa podem tirar férias em períodos diferentes – até mesmo antes de 
completar 1 (um) ano de atividade. Contudo, os trinta dias de férias devem ser gozados de uma só vez.  

PLANTÕES: 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA (CNRM), no uso das 
atribuições que lhe conferem o Decreto 80.281, de 05 de setembro de 1977, e a Lei 6.932, de 07 de 
julho de 1981, e Considerando o disposto no art. 5o da Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, que se 
refere à carga horária semanal dos programas de residência médica, bem como a quantidade de horas 
semanais destinadas ao plantão;  

Considerando o desgaste físico e psíquico do médico residente decorrente do treinamento em serviço 
desenvolvido em plantão;  

Considerando as evidências científicas nacionais e internacionais que evidenciam o estresse sofrido 
pelos médicos residentes, durante o treinamento em serviço nos plantões e suas conseqüências, 
resolve:  

Art. 1o. Estabelecer o descanso obrigatório para o residente que tenha cumprido plantão noturno.  

§1 O plantão noturno a que se refere o caput terá duração de, no mínimo, 12 (doze) horas.  

§2 O descanso obrigatório terá seu início imediatamente após o cumprimento do plantão noturno.  

Art. 2o. O descanso obrigatório será de, invariavelmente, de 6 (seis) horas consecutivas, por plantão 
noturno.  

Art. 3o. Não será permitido o acúmulo de horas de descanso para serem gozadas a posteriori. 
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6. ESCALA PADRÃO SEMANAL 

 

1)COLUNA/JOELHO/OMBRO   2) MÃO/QUADRIL    3) PÉ E TORNOZELO/PEDIÁTRICA/ONCOLOGIA 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 
8:00 h- 9:30 h 

 
 REUNIÃO CLÍNICA 

GERAL DA 
DISCIPLINA  

 
9:30 – 10:00 h 

Apresentação de 
Trabalhos Científicos 

 
INTERVALO 

 
 

10:30h – 12:00 h 
 

AULAS/ 
SEMINÁRIOS R1 

(VER 
PROGRAMAÇÃO 

TEÓRICA) 
 
 

 
8:00h VISITA 

NAS 
ENFERMARIAS 

R1/R2/ 
INTERNOS 

 
AMB. -TRAUMA 

R1/R2 
(YABUSHITA) 

 
 
 

8:00 - 12:00h 
CC. 

COLUNA 
 

 
ESTUDO LIVRE 

 
 

8:00 - 12:00h 
C.MÃO 
(TITO) 

 

 
8:00h VISITA 

NAS 
ENFERMARIAS 

R1/R2/ 
INTERNOS 

 
8:00 - 12:00h 

AMB. JOELHO-
TRAUMA 
(LUCAS) 

 
 

8:00 - 12:00h 
AMB. 

COLUNA  
 
 

ESTUDO LIVRE 
 
 

8:00 - 12:00h 
C.C MÃO 

(TITO) 
 

 
8:00h VISITA 

NAS 
ENFERMARIAS 

R1/R2/ 
INTERNOS 

 
8:00 - 12:00h 

AMB.OMBRO-
TRAUMA 
(BRUNO)  
R3/R2/R1 

 
08:00 - 12:00h 

CC.PED-
TRAUMA 

(JOÃO PAULO) 
 
 

ESTUDO LIVRE 
 

 
8:00h VISITA NAS 
ENFERMARIAS 

R1/R2/ 
INTERNOS 

 
 

08:00 - 12:00h 
CC.ONCO 

(IVAN) 
 

 
 

08:00 - 12:00h 
AMB.QUADRIL -

TRAUMA 
(MIASHIRO ) 

 
 

ESTUDO LIVRE 

 

 
  13:00 - 17:00 h 
C. JOELHO - 

TRAUMA (DR. 
RAFAEL)  

 
 

 
ESTUDO LIVRE 

 
 

 
 

13:00- 15:00h 
AMB. ONCO-HC 
(IVAN BLUME) 

 
 

15:00 - 17:00h 
LABORATÓRIO DE 

ANÁLISE DO 
MOVIMENTO 

HUMANO 

 
13:00 - 17:00 h  
CC. OMBRO 

(BRUNO) 
 

 
 
 

13:00 - 17:00 h 
AMB. MÃO-

TRAUMA 
(TITO) 

R1/R2/R3 
 

13:00 - 17:00 h 
 AMB. PÉ 
(MARCO) 

 

 
13:00 - 17:00 h  
CC. JOELHO-

TRAUMA 
(PAULO M.) 

 
 
 

LAB. MICRO 
 

 
 

13:00 - 17:00 h 
AMB. 

PEDIÁTRICA-
TRAUMA 

(JOÃO PAULO) 
R3/R2/R1 

 

 
13:00 - 17:00 h  

AMB. JOELHO -
TRAUMA 

(PAULO M.) 
R3/R2/R1 

 
 

13:00 - 17:00 h 
CC. QUADRIL 
(YABUSHITA) 

 
 
 

13:00-17:00 h 
CC. HCL 

 
LAB. 

ARTROSCOPIA 
 
 

13:00 - 17:00 h 
CC. QUADRIL 
(MIASHIRO) 

 
13:00-17:00 h 

CC. PÉ  
(MARCO) 

 
AULAS/ 

SEMINÁRIOS R2 
(VER 

PROGRAMAÇÃO 
TEÓRICA) 
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7. REUNIÕES E VISITAS MÉDICAS 

7.1 Reunião Clínica Geral da Disciplina de Ortopedia e 

Traumatologia 

 
• Segundas-feiras, com início às 8 horas. 

 
• Participação dos docentes, residentes e internos. 

 
• Os pacientes internados e os que foram submetidos a tratamento cirúrgico e receberam alta 

na semana anterior deverão ser apresentados pelos residentes, que devem ter conhecimento 
pleno do seu quadro clínico e resultados de exames complementares. Os exames de imagem 
(Rx, TAC, RM, etc.) são apresentados com projetor multimídia, para análise e discussão dos 
presentes.  

 
• Os pacientes do grupo de especialidade são apresentados pelo residente do grupo pertinente.  

 
• Os casos de cirurgia de urgência (Plantão) são apresentados preferencialmente pelo residente 

que participou da cirurgia. 
 

• No final da reunião, casos de interesse científico e novas condutas e técnicas realizadas pelos 
grupos de especialidade poderão ser apresentados. 

 
• Reunião de caráter fundamental, pois além de treinamento nos protocolos de 

acompanhamento e tratamento dos pacientes internados, a discussão dos casos e a análise 
dos resultados cirúrgicos obtidos são de valiosa contribuição didática e rica em aprendizado. 
Por isso, não devem ocorrer atrasos, falta de exames ou desconhecimento dos casos por parte 
dos residentes.  
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7.2 Visitas médicas nas enfermarias 

 
 

• Visita diária durante o período da manhã (a partir das 8:00 horas) com os internos e R1 e R2 
que estejam estagiando na enfermaria e com o docente/médico contratado do plantão na 
enfermaria. Nessa visita são feitas apreciações diagnósticas e orientações terapêuticas dos 
casos internados. 

 

7.3 Visita das especialidades 

 
 

• Visitas do R3 que está estagiando no grupo com o docente da especialidade. 
 

• Os pacientes internados nos grupos de especialidade são de responsabilidade do R3 da 
especialidade, ficando este encarregado de supervisionar a evolução e prescrição médicas 
diárias.  

 
• Nos casos em que estiver indicado o tratamento cirúrgico, o R3 da especialidade será 

responsável pela confirmação dos exames pré-operatórios, avaliação de risco cirúrgico, 
necessidade de reserva de sangue e/ou vaga na UTI e a checar o material a ser usado na 
cirurgia, antes de encaminhar o paciente ao centro-cirúrgico. 

 
• As dúvidas referentes aos pacientes da especialidade deverão ser discutidas na visita ou 

serem comunicadas diretamente ao docente responsável. 
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8. AMBULATÓRIOS – HOSPITAL DE CLÍNICAS 

 

8.1 Ambulatório diário de Trauma Ortopédico (R1 e R2). 

 

8.2 Ambulatórios de Especialidades (R3 da especialidade). 

 
 

OBS – Ver horários na SEMANA PADRÃO (PÁGINA 33). 
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9. PROGRAMAÇÃO TEÓRICA 

 

A programação teórica preconiza o aprendizado baseado em equipes (TBL – Team Based 
Learning), método ativo de ensino, que prioriza a interação entre os residentes.  

Os residentes têm acesso prévio ao material de referência sobre o tema selecionado (ver  relação 
dos temas e material didático recomendado mais à frente), preparando-se com antecedência para 
debater em grupo e sempre na presença do docente/preceptor responsável pela atividade. 

Nessas discussões, que ocorrem na forma de aulas e seminários, após as reuniões clínicas da 
disciplina, são utilizados casos clínicos, para que os residentes complementem e apliquem os 
conhecimentos obtidos previamente. O objetivo e garantir um aprendizado mais sólido e fazer com 
que entendam melhor qual a importância daquele tema. 

Nos itens 9.3, 9.4 e 9.5 abaixo estão distribuídos os temas que devem ser estudados previamente, 
de acordo com o ano da residência, cada qual seguido das suas referências recomendadas, que 
podem ser capítulos de livro (ver o livro de referência adotado pelo nosso, serviço a seguir) e/ou 
videoaulas selecionadas da Academia SBOT. 

 

9.1 Discussão de casos clínicos selecionados 

 

A discussão de casos clínicos selecionados ocorre durante a Reunião Clínica Geral da 
Ortopedia, às segundas feiras, conforme a programação previamente definida, revezando-se 
entre os grupos de especialidades. 

Nessas discussões estimula-se a participação ativa dos residentes, que debatem entre si a 
história clínica, exame físico e exames complementares do paciente apresentado, buscando 
levantar hipóteses diagnosticas e propor alternativas de tratamento, baseados no conhecimento 
adquirido previamente no material estudado. 

Os docentes do grupo de especialidade que está apresentando o caso ficam encarregados de 
coordenar a discussão, atuando como tutores, visando estimular o debate e a troca produtiva de 
informações entre os residentes. 
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9.2 Livro texto de referência 

 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA / GERALDO MOTTA FILHO, 

TARCISIO ELOY PESSOA DE BARROS FILHO – 1º EDIÇÃO – RIO DE 

JANEIRO: ELSEVIER, 2018. 
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9.3 Programação teórica das aulas e seminários – R1  

 
ÍNDICE DE TEMAS E MATERIAL DIDÁTICO DE REFERÊNCIA 

 

 MODULO 1 – PRINCÍPIOS GERAIS / URGÊNCIAS (março/abril/maio/junho) 

1. Embriologia, Fisiologia Óssea, Estrutura e função do Sistema 
Musculoesquelético - Capítulos 1.1 e 1.2. / Prof. Vinicius Menegazzo – 08/03/21. 

2. Princípios do exame físico ortopédico - Capítulo 1.4. / Prof. Carlos Vaz – 
15/03/21. 

3. Metabolismo e consolidação óssea - Capítulos 1.3 e 1.6. / Prof. Paulo Vilaça Jr. 
– 22/03/21. 

4. Fraturas e luxações: Conceitos gerais e classificação - capítulo 2.1. / Prof. João 
Paulo) – 29/03/21. 

5. Infecções osteoarticulares (Antonio Luiz Gonçalves Brandão, Paulo Giordano 
Baima Colares) – Academia SBOT e capítulos 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4. / Prof. 
Alessandro Melanda – 05/04/21. 

6. Politraumatizado (Kodi Edson Kojima, Marcelo Tadeu Caiero, Marcos Esner 
Musafir) – Academia SBOT e capítulo 2.3. / Prof. Carlos Vaz – 12/04/21. 

7. Princípios da Aplicação dos Fixadores Externos (Marcus Aurélio Preti, Rubens 
Antonio Fichelli Junior) e Fixação Externa na urgência (André Perin Shecaira, 
Fábio Lucas Rodrigues) – Academia SBOT e capítulo 2.13. / Prof. Ivan Blume – 
19/04/21. 

8. Bioética – e-Ortopedia USP (Dr.Frederico Lafraia Lobo) e capítulo 18.1 e 18.2. / 
Prof. Paulo Vilaça Jr. – 26/04/21. 

9. Urgências em Ortopedia. / Prof. Vinicius Menegazzo – 03/05/21. 

10. Fraturas expostas (Felipe de Paiva Fonseca Rodrigues, Sergei Taggesell 
Fischer) – Academia SBOT e capítulo 2.7. / Prof. Marco Antonio – 10/05/21. 

11. Palestra on-line: Princípios de coberturas de partes moles nas fraturas expostas. 
(Ler capítulo 2.8) - Professor Nilton Mazer – 17/05/21. 

12. Complicações das fraturas – e-Ortopedia USP (Dr.Camilo P. Helito) e capítulo 
2.2. Professor Alessandro Melanda – 24/05/21. 

13.  Palestra: A infecção no sítio operatório e sua prevenção e Infecção pós 
osteossíntese (Paulo Roberto Barbosa de Toledo Lourenço, José Octavio 
Soares Hungria) - Academia SBOT e capítulo 14.4./ Professor Carlos Vaz – 
31/05/21. 

14. Lesão de ponta de dedo (Celso Kiyoshi Hirakawa, Luiz Carlos Angelini) – 
Academia SBOT e capítulo 2.16. / Prof. João Paulo – 07/06/21. 

15. Fraturas por projétil de arma de fogo – capítulo 2.6 / Prof. Marco Antonio – 
14/06/21. 

16. Princípios de fixação interna – capítulo 2.12. / Prof. Ivan Blume – 21/06/21. 
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17.  Fratura do Escafóide (Antonio Pedro Neto Pais, Henrique Ayzemberg) - 
Academia SBOT e capítulo 2.18. / Prof. Marco Antonio – 28/06/21. 

 

   MODULO 2 – FRATURAS MAIS COMUNS (julho/agosto/setembro/outubro) 

 

18.   Fratura do colo femoral. (Emerson Kiyoshi Honda, João Antonio Matheus 
Guimarães, Rodrigo Pereira Guimarães) – Academia SBOT. / Prof. Vinicus 
Menegazzo – 05/07/21.  

19.   Fratura trocantérica de fêmur (Henrique Melo de Campos Gurgel, Marcelo 
Teodoro Ezequiel Guerra, Roberto Sérgio de Tavares Canto) – Academia SBOT 
e capítulo 2.39. / Prof. João Paulo – 12/07/21.  

20. Tratamento das fraturas subtrocanterianas (Paulo Roberto Barbosa de Toledo 
Lourenço, Robinson Esteves Santos Pires) – Academia SBOT e capítulo 2.39. / 
Prof. Paulo Vilaça Jr. – 19/07/21.  

21. Fratura diafisária de fêmur (Helio Jorge Alvachian Fernandes, Paulo Roberto 
Barbosa de Toledo Lourenço, Robinson Esteves Santos Pires) – Academia 
SBOT e capítulo 2.40. / Prof. Alessandro Melanda – 26/07/21.  

22. Fraturas do joelho (Maurício Kfuri Jr., Cesar Rubens da Costa Fontenelle, 
Marcelo Krause Gonçalves) – Academia SBOT e capítulos 2.41, 2.42 e 2.43. / 
Prof. Carlos Vaz – 02/08/21.  

23.  Fratura diafisária da tíbia (Dennis Barbosa, Pedro Labronici) – Academia SBOT 
e capítulo 2.44. / Prof. Ivan Blume – 09/08/21.  

24.   Fixação intramedular da tíbia - opções de porta de entrada (Vincenzo Giordano 
Neto) – Academia SBOT. / Prof. Vinicus Menegazzo – 16/08/21.  

25.   Fratura de tornozelo (José Vicente Pansini, Romero Pinto de Oliveira Bilhar, 
Tulio Diniz Fernandes) – Academia SBOT e capítulo 2.46. / Prof. Marco Antonio 
– 23/08/21.  

26.  Fraturas pilão tibial (Armando Teixeira, Ney Coutinho Pecegueiro Do Amaral) e 
Fratura do pilão - Estratégias de tratamento (Vincenzo Giordano Neto, Robinson 
Esteves Santos Pires) – Academia SBOT e capítulo 2.45. / Prof. Vinicus 
Menegazzo – 30/08/21.  

27.   Fratura do calcâneo (Caio Augusto de Souza Nery, José Carlos Cohen) – 
Academia SBOT e capítulo 2.48. / Prof. Marco Antonio – 06/09/21.  

28. Fratura distal do rádio (Jorge Raduan Neto, Antonio Tufi Neder Filho) - Academia 
SBOT e capítulo 2.21.  / Prof. Paulo Vilaça Jr – 13/09/21.  

29. Fratura dos ossos do antebraço - capítulo 2.22. e Indicação de artroplastia de 
cabeça do rádio (Lucas Braga Jacques Gonçalves, Bruno Lobo Brandão) – 
Academia SBOT / Prof. João Paulo – 20/09/21.  
 

30. Fraturas do cotovelo (Eduardo Benegas, Geraldo Motta, Marcus Vinicius Galvão 
Amaral) - Academia SBOT e capítulo 2.23. / Prof. Ivan Blume – 27/09/21. 
 

31. Fraturas da diáfise umeral - métodos de fixação (Luiz Fernando Cocco, Jean Klay 
- Academia SBOT) e capítulo 2.24. / Prof. Alessandro Melanda – 04/10/21. 
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32. Fratura do úmero proximal (Adriano Marchetto, Eduardo da Frota Carrera, José 

Carlos de Souza Vilella) e Fratura do úmero proximal (Roberto Ikemoto, Sérgio 
Checchia) - Academia SBOT e capítulo 2.25. / Prof. Paulo Vilaça Jr – 11/10/21. 

 
 

MODULO 3 – FRATURAS COMPLEXAS. 
 
(novembro/dezembro) 

 

33.  Fratura do metacarpo e falanges (Claudio Henrique Barbieri, Henrique de Barros 
Pinto Netto, Roberto Luiz Sobania) - Academia SBOT e capítulo 2.17. e  
Luxações e lesões articulares da mão – capítulo 2.15. / Prof. João Paulo  – 
18/10/21. 
 

34.   Fratura da Clavícula (Thalles Leandro Abreu Machado, Jose Carlos Souza 
Vilela) - Academia SBOT e capítulo 2.26. / Prof. Vinicius Menegazzo – 25/10/21. 
 

35.   Fratura Supracondilana do úmero e demais fraturas do cotovelo na criança 
(Marcelo Back Sternick, Gilberto Francisco Brandão) - Academia SBOT e 
capítulo 12.4. / Prof. Alessandro Melanda – 01/11/21. 
 

36. Fratura de coluna toracolombar (Fernando Antônio Mendes Façanha Filho, 
Rogério Lúcio Chaves de Rezende, Sergio Daher) e Trauma raquimedular na 
urgência Alessandro Gonzalez Torelli, Rodrigo D Alessandro de Macedo - 
Academia SBOT e capítulos 2.29 e 2.31. / Prof. Ivan Blume – 08/11/21. 

 
37. Fratura-luxação do carpo (Enilton de Santana Ribeiro de Mattos, Pedro José 

P.Neto) - Academia SBOT e capítulo 2.19. / Prof. Paulo Vilaça Jr – 22/11/21. 
 

38.   Fratura de bacia (Dennis Barbosa, Fernando Baldy dos Reis, Rodrigo 
Guimarães) - Academia SBOT e capítulo 2.34. / Prof. Carlos Vaz – 29/11/21. 
 

39.   Fratura de acetábulo (Edson Barreto Paiva, Marcelo Abagge, Paulo Silva) - 
Academia SBOT e capítulos 2.35 e 2.36. / Prof. Ivan Blume – 06/12/21. 
 

40.   Fratura de coluna cervical (Alexandre Fogaça Cristante, Cristiano Magalhães 
Menezes, Robert Meves) - Academia SBOT e capítulo 2.30. – Prof. João Paulo 
– 13/12/21. 
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9.4 Programação teórica – R2 

     MÓDULO 1 - (março/abril/maio) 

1. Doença de Legg-Perthes (Rui Maciel de Godoy Junior, Nei Botter Montenegro) - 
Academia SBOT e capítulo 11.15. / Prof. Alessandro Melanda – 12/03/21. 

 
2. Lesão meniscal (Arnaldo José Hernandez, Ewerton Renato Konkewicz, Moisés 

Cohen) – Academia SBOT e capítulo 9.3. / Prof. Carlos Vaz – 19/03/21. 
 

3. Atualização no tratamento clínico da lombalgia aguda (Gustavo Serra Reinas, 
Décio de Conti) – Academia SBOT e capítulo 4.4. / Prof. Paulo Vilaça Jr. – 
26/03/21. 

 
4. Artrose do quadril (Carlos Roberto Galia, Lizst Palmeira de Oliveira, Ronaldo 

Silva de Oliveira) – Academia SBOT e capítulo 8.5. / Dr. Fernando Yabushita – 
02/04/21. 

 
5. Exames subsidiários em oncologia ortopédica (Eduardo Sadao Yonamine, 

Alexandre David) – Academia SBOT e capítulo 3.1. / Prof. Ivan Blume – 09/04/21. 
 

6. Displasia do Desenvolvimento do quadril (Anastácio Kotzias Neto, Miguel Akkari, 
Roberto Guarniero) – Academia SBOT e capítulo 11.15. / Prof. João Paulo – 
16/04/21. 

 
7. Rotura traumática do tendão calcâneo (Rafael Barban Sposeto, Fábio Santana 

de Oliveira) – Academia SBOT e capítulo 10.6. Tendinopatia e lesão do aquiles 
(André Vitor Kerber Cavalcante Lemos, Janice de Souza Guimarães) – Academia 
SBOT. Prof. Marco Antonio – 23/04/21. 

 
8.  O que há de novo na reconstrução de LCA (Wagner Guimarães Lemos, José 

Ricardo Pecora) – Academia SBOT e capítulo 9.4. Prof. Carlos Vaz – 30/04/21. 

9. Escoliose idiopática do adolescente e outras deformidades da coluna vertebral 
(Fernando Antônio Façanha Filho, Luis Eduardo Munhoz da Rocha) – Academia 
SBOT e capítulo 4.9. / Prof. Alessandro Melanda – 07/05/21. 

10. Entorse do tornozelo (Gilberto Matos do Nascimento, Marcus Vinicius Mota 
Garcia Moreno) – Academia SBOT e capítulo 10.5. / Prof. Vinicus Menegazzo – 
14/05/21. 

    MÓDULO 2 (junho/julho) 

11. Conceitos atuais em artroplastia total do quadril (Rodrigo Pereira Guimarães, 
Emerson Kiyoshi Honda) – Academia SBOT e capítulo 8.4. / Dr. Edson Myashiro 
– 21/05/21.  
 

12. Diagnósticos diferenciais nas lesões ósseas (Marcelo Bordalo Rodrigues, Suely 
Akiko Nakagawa) – Academia SBOT. / Prof. Ivan Blume – 28/05/21. 
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13. Paralisia cerebral (Amancio Ramalho Jr., Mauro Cesar de Morais Filho) – 
Academia SBOT e capítulo 11.3. / Prof. Alessandro Melanda – 04/06/21. 

 
14. Instabilidade crônica do tornozelo (José Vicente Pansini, José Carlos Cohen) – 

Academia SBOT. / Prof. Marco Antonio – 11/06/21 
 

15. Luxação de Joelho (Fabricio Fogagnolo, Victor Marques de Oliveira) – Academia 
SBOT e capítulo 9.5. / Prof. Carlos Vaz – 18/06/21. 

16. Hérnia de disco lombar e estenose de canal (Rene Kusabara, Rodrigo Goés 
Medea de Mendonça) – Academia SBOT e capítulos 4.3 e 4.8. / Prof. Vinicus 
Menegazzo – 25/06/21. 

17.  Artroscopia do quadril pela técnica outside-in - Dicas e truques (Paulo David 
Fortis Gusmão, Marcos Emilio K Contreras) – Academia SBOT e capítulo 8.9. / 
Dr. Fernando Yabushita – 02/07/21. 
 

18.  Diagnóstico diferencial dos tumores osseos benignos (Marcos Hajime Tanaka, 
Rodrigo de Andrade Gandras Peixoto) – Academia SBOT e capítulo 3.4. Prof. 
Ivan Blume – 09/07/21. 

 
19. Epifisiólise Femoral Proximal (Epitácio Leite Rolim Filho, Tabata de Alcantara) – 

Academia SBOT e capítulo 11.16. / Prof. João Paulo  – 16/07/21. 
 

20.  Pé torto congênito (Alexandre Leme Godoy dos Santos, Francisco Carlos Salles 
Nogueira, Joaquim Maluf Neto) – Academia SBOT e capítulo 11.18. / Prof. 
Alessandro Melanda – 23/07/21. 

21.  Pseudartrose e consolidação viciosa (Fabio Ribeiro Baião, Guilherme Gaiarsa, 
Paulo Roberto dos Reis) - Academia SBOT e capítulo 2.50. / Prof. Paulo Vilaça 
Jr  – 30/07/21. 

 
						MÓDULO 3 (agosto/setembro) 

 
22. Artroplastia total do joelho: passo a passo (Alan de Paula Mozella, Aloisio Reis 

Carneiro) – Academia SBOT e capítulo 9.8. / Prof. Carlos Vaz – 06/08/21. 
 

23. Discite: diagnóstico e conduta e infecções da coluna vertebral (Alberto O. 
Gotfryd, Roberto S. Falcon) – Academia SBOT e capítulo 4.12. / Prof. João Paulo  
– 13/08/21. 

 
24. Impacto femoroacetabular: atualização (Giancarlo Cavalli Polesello, Luiz Sérgio 

Marcelino Gomes) – Academia SBOT. / Dr. Fernando Yabushita – 20/08/21. 
 

25. Diagnostico diferencial dos tumores ósseos malignos (Fernando Brasil do Couto 
Filho, Edgard Eduard Engel) – Academia SBOT e capítulo 3.5. / Prof. Ivan Blume 
– 27/08/21. 

 
26. Previsão de discrepância e controle fisário Edilson Forlin, Luciano Martins Alves 

da Rosa – Academia SBOT e capítulo 11.13. / Prof. Alessandro Melanda – 
03/09/21. 
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27. Fascite plantar (Henrique César Temoteo Ribeiro) – Academia SBOT. / Prof. 
Marco Antonio 10/09/21. 

 

28. Hérnia de disco lombar e estenose de canal (Rene Kusabara, Rodrigo Goés 
Medea de Mendonça) – Academia SBOT. Hérnia discal lombar: quando o 
tratamento cirúrgico está indicado? (Alexandre Fogaça Cristante, Eduardo 
Barros Puertas) – Academia SBOT e capítulo 4.6. / Prof. Paulo Vilaça Jr  – 
17/09/21. 

 
29. Osteonecrose – algoritmo de tratamento (Flavio Maldonado, Luiz Sergio 

Marcelino Gomes) – Academia SBOT. / / Prof. Vinicus Menegazzo - 24/09/21. 
 

30. Metástase dos membros inferiores (Saulo Garzedin Freire, Marcelo Bragança 
dos Reis Oliveira) – Academia SBOT e capítulo 3.6. / Prof. Ivan Blume – 
01/10/21. 

 
31. Criança espancada (Edilson Forlin, Rodrigo Montezuma C. de Assumpção, 

Vincenzo Giordano Neto) – Academia SBOT. / Prof. Alessandro Melanda – 
08/10/21. 

 

32. Síndrome do Túnel do Carpo (Pedro José Pires Neto, Mateus Saito) – Academia 
SBOT. Prof. Paulo Vilaça Jr  – 22/10/21. 

 

33. Correção das falhas ósseas com fixador externo (Alexandre Rial Dias, Paulo 
Roberto dos Reis) - Academia SBOT e capítulo 2.51. Prof. Vinicius Menegazzo - 
29/10/21  

 
34.   Raquitismo (Emilio Cezar Mamede Murade, Nei Botter Montenegro) – 

Academia SBOT. / Prof. João Paulo  – 05/11/21. 
 

35. Mielomeningocele (Rafael Yoshida, Marcus Vinicius Moreira) – Academia SBOT. 
/ Prof. Alessandro Melanda – 12/11/21. 

36. Lesão de manguito rotador (Arnaldo Amado Ferreira Neto, Marcelo Costa de 
Oliveira Campos, Osvandré Lech) - Academia SBOT. Prof. Paulo Vilaça Jr  – 
19/11/21. 

 
37.  Pé diabético (Carlos Renato de Moura, Marco Tulio Costa). – Academia SBOT. 

/ Prof. Marco Antonio 26/11/21. 
 

38.  Instabilidade traumática glenoumeral (Sandro da Silva Reginaldo, Carlos 
Henrique Ramos) – Academia SBOT. Prof. Paulo Vilaça Jr  – 03/12/21. 
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9.5 Programação dos grupos de especialidades (R3): 

 

I. GRUPO DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA (TEMAS TERÇAS-FEIRAS 

NO PERÍODO DA MANHÃ): 

1. Deformidades congênitas dos membros superiores. 

2. Deformidades congênitas dos membros inferiores. 

3.  Osteogenesis Imperfecta (Ellen de Oliveira Goiano, Claudio Santili) – 
Academia SBOT. 

4.  Plexopatia neonatal (Luiz Koiti Kimura, Leonardo Moreira) – Academia 
SBOT. 

5.  Tíbia vara no adolescente (Henrique Carvalho de Resende, Fabio Ribeiro 
Baião) – Academia SBOT. 

6. Deformidades graves na Artrogripose Múltipla Congênita (Hilário Boatto, 
Walter Hamilton de Castro Targa) – Academia SBOT. 

7.  Alongamento em deformidades congênitas (Rodrigo Mota Pacheco 
Fernandes, Nei Botter Montenegro) – Academia SBOT. 

8.  Correção de deformidade angular (Richard Luzzi, André Perin Shecaira) – 
Academia SBOT. 

 

II. GRUPO DE CIRURGIA DO PÉ E TORNOZELO (TEMAS QUARTAS-

FEIRAS DE MANHÃ): 

1. Biomecânica e exame físico do pé e tornozelo. 

2. Insuficiência do tibial posterior (Carlos Alfredo Lobo Jasmin, José Antônio 
Veiga Sanhudo, Marcos de Andrade Corsato) – Academia SBOT. 

3. Pé talo vertical e congênito, pé talo obliquo e calcâneo valgo. 

4. Tendinopatia dos tendões fibulares (Felipe Oliveira Delocco, Alexandre Daher 
Albieri) – Academia SBOT. 

5. Pé cavo e deformidade dos dedos menores. 

6.  Artroscopia de Tornozelo (Daniel Soares Baumfeld, Túlio Eduardo Marçal 
Vieira) – Academia SBOT. 
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III. GRUPO DE CIRURGIA DO JOELHO (TEMAS NAS SEXTAS-FEIRAS 

DE MANHÃ): 

1. Biomecânica e exame físico do joelho. 

2.   Instabilidade pósterolateral (Max Ramos, Rogerio Fuchs) – Academia 
SBOT. 

 
3. Instabilidade patelar (Lucas de Castro Boechat, Lucio Flavio Biondi Pinheiro 

Jr) – Academia SBOT. 
 

4.   Osteotomia proximal da tíbia: planejamento e fixação Marcelo Seiji Kubota, 
Arnaldo José Hernandez – Academia SBOT. 
 

5. Artroplastia total do joelho: passo a passo (Alan de Paula Mozella, Aloisio 
Reis Carneiro) – Academia SBOT. 

6. Artroplastia unicompartimental do joelho. 

7. Osteocondrite e osteonecrose do joelho. 

8. Princípios de revisão de Artroplastia do joelho. 

 

IV. GRUPO DE CIRURGIA DO QUADRIL (TEMAS QUARTAS-FEIRAS 

À TARDE): 

1. Biomecânica e exame físico do quadril. 

2. Osteotomias do quadril. 

3.  Conceitos atuais em artroplastia total do quadril Rodrigo Pereira Guimarães, 
Emerson Kiyoshi Honda - Academia SBOT. 

4. Impacto femoro acetabular - diagnóstico e tratamento Leandro Ejnisman, 
Roberto Dantas Queiroz – Academia SBOT. 

5. Princípios de revisão de artroplastia do quadril. 

6.  Pubalgia (Leandro Ejnisman, Henrique A. Berwanger de A. Cabrita) – 
Academia SBOT. 

7.  Tendinites do quadril (Giancarlo Cavalli Polesello, Marco Bernardo Cury 
Fernandes) – Academia SBOT. 
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V. GRUPO DE CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL (TEMAS NAS SEXTAS-
FEIRAS DE MANHÃ): 

 

1. Biomecânica e exame físico da coluna vertebral. 

2.  Espondilolise/Espondilolistese (Cristiano Magalhães Menezes, Fernando 
Antônio Façanha Filho) – Academia SBOT. 

3.  Vertebroplastia e cifoplastia indicações (Sergio Zylberstein, Renato Hiroshi 
Salvioni Ueta) – Academia SBOT. 

4. Radiculopatia cervical (Gustavo Serra Reinas, Ivan Dias da Rocha). 
Academia SBOT. 

 

 

VI. GRUPO DE CIRURGIA DA MÃO E GRUPO DE CIRURGIA DO OMBRO E 
COTOVELO (TEMAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS À TARDE): 

 

1. Biomecânica e exame físico da mão.  

2. Biomecânica e exame físico do ombro. 

3.   Síndromes compressivas do membro superior (Luciano Ruiz Torres, Mateus 
Saito) – Academia SBOT. 

4. Doença de Kienbock, Dupuytren, De Quervain, impacto ulnocarpal e cistos 
artrossinoviais. 

5. Microcirurgias e reimplantes. 

6.  Instabilidade de ombro no atleta (Alberto Naoki Miyazaki, Carlos Vicente 
Andreoli) – Academia SBOT. 

7. Artroplastia do Ombro de acordo com a idade (Carlos Vicente Andreoli, Joel 
Murachovsky) – Academia SBOT. 

8.  Artroplastia reversa do ombro (Geraldo da Rocha Motta Filho, Sergio Luiz 
Checchia) – Academia SBOT. 

9.  Epicondilites no atleta (Marcelo Matsumoto, Joel Murachovsky) – Academia 
SBOT. 
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 11. MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

 

 

 
 

PROGRAMAÇÃO DAS AVALIAÇÕES: R1/R2/R3 
 
 
PROVA 1:   31/05/2021 às 16:00 horas 
 
PROVA 2: 30/08/2021 às 16:00 horas 
 
PROVA 3: 29/11/2021 às 16:00 horas 
 
FORMATO:  
 

A) 50 QUESTÕES DE MULTIPLA ESCOLHA BASEADAS NA PROGRAMAÇÃO 
TEÓRICA. 
 

B) ARQUIÇÃO ORAL: 5 CASOS CLÍNICOS PROJETADOS NA TELA DO 
COMPUTADOR (2 AVALIADORES) 

 
 
 

12. WEBSITE DA DISCIPLINA  

http://www.ortopediauel.com/ 
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13. TREINAMENTO EM ARTROSCOPIA  

 

 

1. OBJETIVOS (CET - SBOT) 
 

• Princípios básicos de artroscopia.  
• Princípios anatômicos da artroscopia (anatomia artroscópica).  
• Artroscópio. Instrumentação em artroscopia.  
• Portais artroscópicos.  
• Treinamento de triangulação básica.  
• Treinamento em modelos.  
• Treinamento em peças anatômicas.  
• Técnicas cirúrgicas videoendoscópicas no esqueleto apendicular e axial. 

 

2. TREINAMENTO DE HABILIDADES: 
• Treinamento em sistema FAST sawbones. 
• Treinamento em joelho sawbones. 

 
O treinamento em artroscopia ocorre durante a passagem do R3 pelos Grupos de 
Cirurgia do Joelho, Cirurgia do Ombro e Cirurgia do Pé e Tornozelo, com 
acompanhamento do docente responsável pelo grupo. 
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14. TREINAMENTO BÁSICO EM MICROCIRURGIA  

A microcirurgia é uma técnica na qual se realiza cirurgia sob magnificação óptica em 

vasos de diâmetro < 3 mm. Jacobson e Suarez, em 1960, foram os primeiros a utilizar 

o termo microcirurgia para descrever anastomoses experimentais de vasos com 

calibre entre 1 mm e 2 mm, sendo a origem da moderna prática microvascular 

creditada a eles. Desde então, foram desenvolvidos e publicados diversos tipos de 

transferência microvascular de tecidos para reparo de grandes defeitos corporais e 

ocorreu intensa modernização do poder óptico e do design dos instrumentos. Apesar 

dessa evolução, a prática laboratorial é indispensável e permite ao cirurgião alcançar 

a habilidade necessária à realização da técnica de micro-anastomoses.  

O treinamento exige alto grau de dedicação e o domínio da técnica deve ser obtido 

primeiro em laboratório, gradualmente, antes de ser empregada na prática clínica, 

pois a prática inicial em materiais e animais vivos é essencial para o desenvolvimento 

de habilidade cirúrgica. Existem vários modelos de treinamento que envolvem 

inicialmente diferentes materiais e tecidos biológicos e, numa fase mais avançada, 

animais de experimentação. 

No Departamento de Clínica Cirúrgica no CCS contamos com um espaço dedicado 

ao treinamento básico em microcirurgia, com microscópio binocular e instrumental 

necessário ao treinamento básico.  

ROTINA DO TREINAMENTO 

A rotina de treinamento apresenta várias fases, executadas em níveis crescentes de 

dificuldade.  

Treinamento de tenorrafias                        Treinamentos de suturas vasculares                
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15. LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO MOVIMENTO 

HUMANO   

A análise tridimensional da marcha é o melhor meio para aquisição dos elementos 

necessários para a identificação das alterações de movimento (particularmente 

marcha) e consequentemente para o planejamento do tratamento, principalmente nas 

crianças com doenças que afetam o sistema musculoesquelético. Outro ponto 

fundamental no uso da análise computadorizada do movimento é a capacidade de 

quantificar o resultado dos tratamentos realizados, permitindo a comparação antes  e 

depois da aplicação  terapêutica por meio da aquisição de dados para se determinar 

a eficiência do procedimento. 

 Durante o estágio na Ortopedia Pediátrica, coordenado pelo Prof. Alessandro 

Melanda, os R3 têm a oportunidade de acompanhar os exames realizados nas 

crianças, no Laboratório de Análise do Movimento Humano, que faz parte do 

Laboratório de Biomecânica Aplicada (Departamento de Ciências do Esporte da 

UEL). 
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16. REVISÃO EM ANATOMIA   

 

Os residentes do primeiro ano irão fazer revisão em anatomia do aparelho 

musculoesquelético durante um período de um mês, em curso coordenado por 

docentes do Departamento de Anatomia da UEL, conforme programação: 

 

1) Anatomia dos Membros Inferiores 
      Prática de Anatomia: membros inferiores, quadril e pelve 

 
2) Anatomia do dorso e da Coluna Vertebral 

Prática de Anatomia: dorso e coluna 
 

3) Anatomia dos Membros Superiores 
Prática de Anatomia: membros superiores 

 

17. CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM MÉTODOS DE 

IMAGEM NA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

Os residentes do primeiro ano irão participar de curso de métodos de imagem do 

aparelho musculoesquelético, contando com 4 palestras, conforme a programação: 

 

1) Noções básicas dos métodos de Imagem. 
 

2) Imagem da coluna vertebral e dorso. 
  

3) Imagem do Ombro. 
 

4) Imagem do Quadril e Joelho. 
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18.  A SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SBOT 

 
 
A SBOT é uma associação nacional de especialidade médica, unidade conveniada 
da Associação Médica Brasileira (AMB), responsável por congregar os especialistas 
em Ortopedia e Traumatologia. A SBOT promove e tem a responsabilidade na 
formação de especialistas, além de prover condições para atualização permanente, 
sob a forma de ensino, pesquisa, educação continuada, desenvolvimento cultural e 
defesa profissional. 

A SBOT representa os ortopedistas brasileiros, articulando-se com os poderes 
públicos, privados e filantrópicos, cooperando também com outras instituições 
congêneres para a solução de problemas profissionais, sociais e educacionais. 

VISÃO 
Ser reconhecida como entidade representativa da Ortopedia brasileira, promovendo 
qualificação e condições dignas e éticas de desempenho profissional dos ortopedistas 
e atendimento de excelência à população, indistintamente. 

MISSÃO 
Congregar e valorizar os ortopedistas, aprimorando suas condições científicas, 
profissionais e éticas, visando melhor qualidade no atendimento à população. 

VALORES  
Ética, Valorização, tecnologia e atualização científica. 
Formação, aperfeiçoamento e educação continuada do ortopedista. 
Responsabilidade social. 

 

 

 

 

 

 



 57 

Conheça os benefícios de ser um associado SBOT 

 

O primeiro benefício oferecido pela SBOT é a 
obtenção do Título de Especialista em Ortopedia e 
Traumatologia (TEOT), reconhecido tanto pela 
Sociedade da Especialidade, como pela 
Associação Médica Brasileira (AMB). A condição de 
especialista, além de um reconhecimento, é cada 
vez mais exigida para a prestação de serviços, seja 
como profissional liberal junto às Seguradoras e 

Convênios de Saúde, seja como funcionário de empresas. Uma vez obtido o TEOT, 
o associado passa a receber diversos benefícios da SBOT. 

Atualização científica e educação continuada 
 

O associado tem acesso a um dos maiores acervos científicos da Ortopedia brasileira 
e internacional, entre livros e revistas científicas, e a materiais de atualização médica, 
como programas de educação continuada, com aulas online e cursos presenciais, 
organizados pelas Regionais SBOT. 

Descontos em eventos 
 

Desconto na participação em eventos científicos, como o Congresso Brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia (CBOT), realizado todo ano. 

Associação à AAOS 
 

Direito a solicitar associação à American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). 

SBOT Prev. 
 

Um plano de previdência privada especialmente planejado para ortopedistas, 
incluindo aposentadoria programada, por invalidez e pensão por morte para 
beneficiários. 

Mini site exclusivo 
Todo associado SBOT tem direito a um mini site com endereço exclusivo contendo 
as informações básicas necessárias para ser encontrado na internet. 
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Como se associar à SBOT 

 

Segundo o regulamento da Comissão de Educação Continuada (CEC) só será 
possível ingressar no quadro de membros titulares da SBOT, o profissional médico 
que for aprovado no Exame anual para obtenção de título de especialista. Entre estes 
profissionais enquadram-se: 

I. médico que concluiu e foi aprovado nos 3 anos consecutivos de treinamento (1º, 2º 
e 3º ano) em Serviço Credenciado pela SBOT ou MEC; 

II. membro associado da SBOT; 

III. candidatos independentes (ver site da SBOT para maiores informações). 
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19.  CASELOGS – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

LISTA DE PROCEDIMENTOS PROPOSTOS PARA PRÁTICA DOS RESIDENTES 
(CIRURGIÃO PRINCIPAL OU PRIMEIRO AUXILIAR), DE ACORDO COM O ANO DE 
TREINAMENTO): 
 
RESIDENTES DO PRIMEIRO ANO (R1) 
 

1. Imobilizações temporárias. 
2. Confecção de aparelhos gessados. 
3. Reduções incruenta de fraturas e luxações. 
4. Tração esquelética. 
5. Retirada de materiais de síntese. 
6. Desbridamento de feridas. 
7. Limpeza cirúrgica de fraturas expostas. 
8. “Second-look” de fratura exposta. 
9. Montagem de fixador externo tubo/tubo nas fraturas diafisárias da tíbia e 

fêmur. 
10. Drenagem de pioartrite do joelho. 
11. Técnica do retalho VY para lesões de ponta dos dedos. 
12. Fixação de fraturas do rádio distal com fios percutâneos. 
13. Fixação de fraturas das falanges com fios percutâneos. 
14. Redução + osteossíntese de fraturas do tornozelo. 
15. Fixação externa das fraturas do anel pélvico. 
16. Osteossíntese das fraturas dos metacarpos e metatarsos. 
17. Exérese de cisto sinovial. 
18. Tratamento conservador das fraturas diafisárias do úmero e da perna. 

 
RESIDENTES DO SEGUNDO ANO (R2) 
 

1. Montagem de fixador externo tubo a tubo (nas demais fraturas). 
2. Osteossíntese de clavícula. 
3. Osteossíntese da diáfise do úmero com placa. 
4. Osteossíntese de olécrano com placa ou banda de tensão. 
5. Osteossíntese dos ossos do antebraço. 
6. Osteossíntese de rádio distal com placas. 
7. Redução + osteossíntese das fraturas transtrocantéricas. 
8. Redução  + osteossíntese das fraturas do colo do fêmur. 
9. Redução + osteossíntese das fraturas subtrocantéricas do fêmur. 
10. Redução + osteossíntese das fraturas diafisárias do fêmur. 
11. Osteossíntese da patela com banda de tensão. 
12. Redução + osteossíntese das fraturas diafisárias da tíbia. 
13. Tenorrafias dos tendões flexores e extensores do punho e mão.  
14. Drenagem de pioartrite do quadril em crianças. 
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15. Tratamento cirúrgico de osteomielite hematogênica aguda. 
16. Tratamento cirúrgico das fraturas supracondileanas do úmero em crianças. 
17. Tratamento cirúrgico das fraturas dos ossos dos ossos do antebraço em 

crianças com fixação intramedular. 
18. Fraturas diafisárias do fêmur – fixação com hastes intramedulares flexíveis. 

 

RESIDENTES DO TERCEIRO ANO (R3) 

I. TRAUMA 
 

1. Osteossíntese de fraturas do úmero proximal. 
2. Hemiartroplastia de fraturas do úmero proximal. 
3. Osteossíntese de fraturas do úmero distal. 
4. Osteossíntese e prótese de fraturas da cabeça de rádio. 
5. Osteossíntese de fraturas do fêmur distal. 
6. Osteossíntese de fraturas do planalto tibial. 
7. Osteossíntese de fratura-luxação do carpo. 
8. Osteossíntese de fraturas do pilão tibial. 
9. Tratamento cirúrgico de pseudartroses. 
10. Tratamento cirúrgico de consolidações viciosas. 
11. Amputações. 

 
II. GRUPO DE QUADRIL 

 
1. Artroplastia total do quadril primária. 
2. Artroscopia do quadril (técnica). 
3. Osteossíntese das fraturas e luxações do acetábulo. 
4. Osteossíntese das fraturas e luxações do anel pélvico. 

 
III. GRUPO DE CIRURGIA DO JOELHO 

 
1. Tratamento cirúrgico das lesões do aparelho extensor do joelho (Tendão do 

quadríceps e ligamento patelar). 
2. Artroscopia do joelho (técnica). 
3. Artroscopia do joelho para meniscectomia parcial. 
4. Artroscopia do joelho para sutura meniscal. 
5. Artroscopia do joelho para reconstrução do LCA. 
6. Artroscopia do joelho para lesões condrais. 
7. Osteotomia valgizante proximal da tíbia. 
8. Artroplastia total do joelho primária. 
9. Artroscopia unicompartimental do joelho. 
10. Viscossuplementação. 
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IV. GRUPO DE CIRURGIA DO PÉ E TORNOZELO 
 

1. Tratamento cirúrgico das lesões do tendão calcâneo. 
2. Osteossíntese de fraturas do calcâneo. 
3. Osteossíntese de fraturas do tálus. 
4. Osteossíntese de fraturas/luxações da articulação de Lisfranc. 
5. Tratamento cirúrgico do hálux valgo.  
6. Artrodeses no pé. 

 
 

V. GRUPO DE OMBRO E COTOVELO 
 

1. Tratamento cirúrgico das luxações acromioclavicular e esternoclavicular. 
2. Osteossíntese de fraturas da escápula (glenóide, corpo ou acrômio). 
3. Artroplastia primária do ombro. 
4. Artroscopia do Ombro (técnica). 
5. Tratamento cirúrgico das luxações do ombro. 
6. Tratamento cirúrgico da síndrome do impacto subacromial. 
7. Tratamento cirúrgico das lesões do manguito rotator. 

 
 

VI. GRUPO DE COLUNA VERTEBRAL 
 

1. Biópsia de coluna vertebral. 
2. Artrodese da coluna vertebral com instrumentação.  
3. Tratamento cirúrgico de escoliose/dorso curvo. 
4. Tratamento cirúrgico de fraturas ou luxações da coluna vertebral. 
5. Descompressão medular e/ou cauda equina. 
6. Tratamento cirúrgico de hérnia de disco cervical.  
7. Tratamento cirúrgico de hérnia de disco lombar. 
8. Laminectomia ou laminotomia. 

 
 
VII. GRUPO DE CIRURGIA DA MÃO 

 
1. Osteossíntese de fraturas-luxações do carpo. 
2. Osteossíntese de fraturas de escafoide. 
3. Artrodeses na mão. 
4. Tratamento cirúrgico da síndrome do túnel do carpo. 

 
 
 
 

VIII. GRUPO DE ONCOLOGIA ORTOPÉDICA. 
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1. Biópsias ósseas. 
2. Tratamento cirúrgico de cistos ósseos. 
3. Tratamento cirúrgico de tumores. 

 
IX. GRUPO DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA. 

 
1. Pé torto congênito: Método de Ponseti. 
2. Redução cirúrgica do quadril. 
3. Osteotomias femorais: derrotativas ou varizantes. 
4. Correção de deformidades angulares com crescimento guiado 

(epifisiodeses). 
5. Tratamento cirúrgico da epifisiolistese femoral proximal. 
6. Alongamentos e/ou transferências musculares.  
7. Correção cirúrgica de deformidades adquiridas do pé (osteotomias). 
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20. INTERNATO MÉDICO   

3 EST554 - ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM  ORTOPEDIA 

E TRAUMATOLOGIA 

1. OBJETIVOS 
 
 
Desenvolver  noções  básicas  abrangendo: 

1  -  Semiologia  do  aparelho  locomotor,  incluindo  história  clínica  e  exame  físico. 

2  -  Hipóteses  diagnósticas  e  exames  complementares. 

3  -  Lesões  traumáticas  do  aparelho  locomotor. 

4  -  Afecções  não  traumáticas  do  aparelho  locomotor. 

5  -  Imobilizações  nas  urgências  ortopédicas. 
 
 

2. CONTEÚDO TEÓRICO 
 
Todo o conteúdo teórico sugerido pode ser encontrado no website da nossa 
disciplina, no link: 

 
www.ortopediauel.com 

 
 
No website há uma área dedicada ao Internato Médico, onde o aluno pode assistir 
uma apresentação sobre a Ortopedia e traumatologia, fazer o download desta 
programação e do livro de referência para estudo e assistir as videoaulas. 
 
O livro de referência foi desenvolvido pela SBOT – Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia, para a graduação médica. 
 
As videoaulas foram desenvolvidas sobre temas selecionados de importância dentro 
da especialidade, com ênfase nos assuntos que o médico geral deve conhecer para 
conduzir corretamente a avaliação inicial e eventual encaminhamento correto para 
tratamento do paciente. 
 
A Semiologia Ortopédica pode ser estuda no capítulo 15 do livro Manual de Exame 
Físico. Fernando Veiga Angélico Junior, Aspásia Basile Gesteira Souza. Elsevier, 
2019, disponível na Biblioteca do HU. 
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3.1    VIDEOAULAS 
 

 
I  -  Atendimento  Ortopédico  ao  paciente  politraumatizado. 
II  -  Fraturas  Expostas. 

III  -  Luxações. 

IV  -  Síndrome  compartimental  aguda. 

V  -  Fraturas  do  fêmur  proximal  nos  idosos. 

VI-  Pioartrites. 
VII  -Osteomielite  hematogênica  aguda. 
 
 
3.2   Reunião   Geral   da   Disciplina 
 
Segundas-feiras  às  8:00  horas. 
 
Participação  dos  docentes  supervisores,  residentes e internos. 
 
Reunião  acadêmica,  com  objetivo  de  discutir  o  diagnóstico  e  os  tratamentos  
das lesões traumáticas e não traumáticas dos pacientes internados nas 
enfermarias,buscando  maior  assimilação  de  conceitos,  métodos  diagnósticos  e
opções de tratamento. 

 

3. ATIVIDADES PRÁTICAS 

Local: nos ambulatórios, enfermaria e pronto-socorro de Ortopedia e Traumatologia.  

Os internos deverão se dividir, no início do estágio, em dois grupos , sendo que uma 
metade ficará no HU para evolução e acompanhamento dos pacientes das 
enfermarias e a outra metade irá para as atividades nos ambulatórios do HC (Ver 
imagem abaixo), conforme a programação da semana padrão da Disciplina (ver 
página 32).  

No caso de grupo com número ímpar de internos, a parte do grupo mais numerosa 
após a referida divisão deverá ficar na enfermaria ( Ex: se o grupo tem 7 internos, 4 
ficarão no HU e 3 vão para os ambulatórios).  

Cada interno da enfermaria ficará responsável por no máximo 5 (cinco) pacientes, 
sob a supervisão dos residentes que estão estagiando na enfermaria e do 
plantonista da enfermaria. 

Nos dias de semana, ao terminar a visita com o plantonista da enfermaria no 
período da manhã, um dos internos deve ir para o PS da Ortopedia, para 
atendimento dos pacientes, sob a supervisão dos R1 e R2 do PS e do plantonista 
do PS. 
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Nos finais de semana, terminadas as atividades na enfermaria, os internos estão 
liberados de suas atividades no HU.  

- Os grupos da enfermaria e do ambulatório farão rodízio semanal até o final do 
estágio.  

- O horário de  início das atividades do interno no HU não poderá ser antes das 6:00 
horas, e o horário de saída do PS da ortopedia fica estabelecido para as 18:00 
horas.  
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4. ATRIBUIÇÕES DOS INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO 

A avaliação nos estágios do Internato Médico é realizada da seguinte forma:  

1. a verificação do desempenho do interno será realizada através da observação 
sistemática por parte dos Preceptores e Supervisores de Estágio, constituindo nota 
de conceito (peso 10) e de prova cognitiva (10 questões de múltipla escolha , 
baseadas nas palestras , com peso 10).  

2. a nota final será a média do conceito e da prova cognitiva.  
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VISITE NOSSO SITE:  

http://www.ortopediauel.com/internato 

 

 

 

 

 

 




