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O  termo  “ortopedia”  é  atribuído  ao  médico  francês  NICOLAS  ANDRY  
DE  BOISREGARD  (1658-1742) que, em 1741, publicou um tratado com o título
"A Ortopedia, ou a Arte de Prevenir e Corrigir, em Crianças, Deformidades do
Corpo" O étimo do vocábulo (orthopédie em francês) é o grego orthós, "reto,
direito", e país, paidós, "crianças".
Andry dedicou-se ao estudo dos distúrbios de postura, o que foi muito bem
representado pelo seu famoso desenho conhecido como "a árvore de Andry",
considerado como o símbolo da ortopedia (figura 1).

FIGURA 1: A árvore de Andry: símbolo da Ortopedia.

1.1   A   Ortopedia   e   Traumatologia

1.  APRESENTAÇÃO 



A   é  a  especialidade  médica  que  cuida  das  doenças  e deformi-
dades dos  ossos, músculos, ligamentos, articulações, enfim, elementos
relacionados ao aparelho locomotor. A Traumatologia é a especialidade médica que
lida com o trauma do aparelho músculo-esquelético. No Brasil, as duas
especilidades foram reunidas, ficando conhecida como 'Ortopedia e Traumatologia'.
A Ortopedia se concentra no diagnóstico, correção,prevenção e tratamento de
pacientes esqueléticas - distúrbios dos ossos, articulações,músculos, ligamentos,
tendões, nervos e pele. Esses elementos compõem o sistema musculoesquelético.
A Ortopedia se concentra no diagnóstico, correção, prevenção e tratamento de
pacientes com distúrbios dos ossos, articulações, ligamentos, tendões e músculos,
que são componentes do sistema.
A Ortopedia se concentra no diagnóstico, correção, prevenção e tratamento de
pacientes com distúrbios dos ossos, articulações, ligamentos, tendões e músculos,
que são componentes do sistema musculoesquelético, responsável pela
mobilidade e atividades do ser humano.   
Os ortopedistas usam métodos clínicos e/ou cirúrgicos e estão envolvidos em todos
os aspecto relacionados com os cuidados ao sistema musculoesquelético. É uma
especialidade de grande abrangência e variedade. Os ortopedistas tratam uma
imensa variedade de doenças e condições, incluindo fraturas e luxações, lesões
dos ligamentos (entorses), lesões tendinosas, estiramentos musculares, bursites,
dor lombar e escolioses, problemas dos joelhos e quadris, artrite e osteoporose,
tumores ósseos, distrofias musculares e paralisia cerebral, pé torto e discrepâncias
de crescimento nas pernas.   
Os ortopedistas muitas vezes trabalham em estreita colaboração com outros
profissionais como os médicos socorristas, cirurgiões gerais, cirurgiões vasculares
e cirurgiões plásticos e são membros de equipes que gerenciam o complexo
atendimento aos pacientes politraumatizados, participando da a organização,
atendimento e cuidados de emergência.   
Outra parceria essencial do Ortopedista é com os profissionais de Fisioterapia e
Reabilitação, que desempenham papel fundamental na recuperação de pacientes
com os mais variados tipo de lesão, e na recuperação dos submetidos a
tratamentos cirúrgicos.   
Como nos outros ramos da medicina, avanços tecnológicos notáveis têm moldado
significativamente o campo da ortopedia nos últimos anos: A artroscopia - emprego
de instrumentos ópticos para visualização do interior das articulações por incisões  
mínimas, permitindo um diagnóstico mais completo e o tratamento das lesões
intrarticulares - abriu novos horizontes de tratamento, principalmente nas lesões
desportivas. 

  Ortopedia



As recentes descobertas das pesquisas a nível celular podem permitir que
cirurgiões ortopédicos estimulem o crescimento de ligamentos e ossos em
pacientes, algum dia no futuro. 
Grandes avanços ocorreram no manejo cirúrgico da doença das articulações
degenerativas. Por exemplo, os cirurgiões ortopédicos podem substituir uma
articulação doente por um dispositivo protético (reposição total da articulação-
artroplastia). Estes grandes avanços nas pesquisas e tratamentos e o rápido
acumulo de novos conhecimentos exigiram que a especialidade ficasse cada
vez mais especifica. Enquanto muitos ortopedistas praticam Ortopedia Geral,
outros podem se especializar no tratamento do pé, mão, ombro, coluna
vertebral, quadril, pediatria, trauma ou medicina desportiva. Alguns ortopedistas
podem até mesmo se especializar em várias áreas! 

Assim,  existem  centros  de  especialização  em  Traumatologia  Desportiva, 
abordando principalmente as lesões traumáticas de articulações como o ombro,
quadril, joelhos e tornozelos, mas também lesões por sobrecargas intensas e
repetidas – “overuse” . A abordagem do atleta profissional, portanto, exige a
atuação de equipes multidisciplinares, envolvendo a participação de médicos,
fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, treinadores, dentre outros.

Outra  área  dentro  da  Ortopedia  que  evoluiu  muito  nos  últimos  anos  foi  a

O atendimento ao atleta profissional exige conhecimento especifico e constante
atualização, pois nesses indivíduos as demandas sobre o sistema
musculoesquelético atingem limites muito aquém dos exigidos nos atletas
recreacionais.

 Traumatologia Desportiva. 



1.2.2   Docentes

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

A  disciplina  de  Ortopedia  e  Traumatologia  está  ligada  ao  Departamento
de  Clínica  Cirúrgica  do Centro de Ciências da Saúde da UEL.
Os docentes participam do módulo de Locomoção e Preensão (6MOD 214) na
2° série e do estágio supervisionado em Ortopedia e Traumatologia e atividades
em Radiologia (3 EST554) no internato (6° série). Também colaboram em
atividades didáticas dos cursos de Fisioterapia e Reabilitação e de Educação
Física da UEL.
Além disso formam o corpo docente da residência médica em Ortopedia e
Traumatologia do Hospital Universitário - UEL, credenciada pelo MEC e pela
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e que tem duração de 3
anos, contando atualmente com 3 vagas anuais.
Os docentes da Disciplina de Ortopedia e Traumatologia publicam regularmente
trabalhos científicos nos periódicos médicos de referência na área, nacionais e
internacionais. Também participam de bancas de defesa de mestrado e
doutorado nas mais diversas universidades do país e projetos de pesquisa e
extensão dentro da UEL.

Preceptor  do  Internato  Médico:  Prof.  Vinicius  Ribeiro  Menegazzo.

Coordenador  do  PBL:  Prof.  Paulo  José  de  Santana  (Doutor)

1.2.3  Docentes/Especialidades

Preceptor  da  Residência  Médica:  Prof.  Marco  Antonio  Batista  (Doutor)

Chefe  da  Disciplina:  Carlos  Eduardo  S.  Vaz  (Doutor)

1.2.1   Participação   acadêmica

1.2   A   Disciplina   de   Ortopedia   e   Traumatologia



Cirurgia  da  Coluna  Vertebral:  Prof.  Éden  Dal  Molin  (Doutor)

Ortopedia  Pediátrica:  Prof.  Alessandro  Giurizatto  Melanda  (Mestre)

Cirurgia  do  Pé  e  Tornozelo:  Prof.  Marco  Antonio  Batista  (Doutor)/  
Prof.  Vinicius  Ribeiro  Menegazzo

Cirurgia  do  Joelho:  Prof.  Carlos  Eduardo  S.  Vaz  (Doutor)  /  
Prof.  Plínio  Montemor

Cirurgia  do  Ombro  e  Cotovelo:  Prof.  Paulo  Roberto  Vilaça  Junior  
(Especialista)

Dr.  Marcello  Tito

1.2.5  Médicos  contratados  por  terceirização

Dr.  Edson  Norio

Dr.  Lucas  da  Fonseca  Borghi

Dr.  Edson  Miasiro

Dra.  Adriana  Prueter  Pazin

1.2.4  Médicos  contratados

Cirurgia  do  Quadril:  Prof.  Éden  Dal  Molin  (Doutor)  /  
Prof.  Paulo  J.  de  Santana  (Doutor)



Dr.  João  Paulo  Monteiro

Dr.  Fernando  Yabushita

Dr.  Rafael  Mantovani  FogagnolI

Dr.  Gabriel  Gomes  Freitas  de  Castro

Dr.  Bruno  Bósio  da  Silva

4  -  Afecções  não  traumáticas  do  aparelho  locomotor.

5  -  Imobilizações  nas  urgências  ortopédicas.

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.

2.  OBJETIVOS 

Dr.  Paulo  H.  Morandini



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 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.

3.1   VIDEOAULAS

III  -  Luxações.

www.ortopediauel.com

IV  -  Síndrome  compartimental  aguda.

I  -  Atendimento  Ortopédico  ao  paciente  politraumatizado.

II  -  Fraturas  Expostas.

V  -  Fraturas  do  fêmur  proximal  nos  idosos.

VI-  Pioartrites.

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

3.  CONTEÚDO TEÓRICO 



Participação  dos  docentes  supervisores,  residentes  e  internos.
Reunião de cunho acadêmico, com objetivo de discutir o diagnóstico e os
tratamentos mais adequados para os pacientes ortopédicos internados nas
enfermarias do Hospital Universitário, com ênfase em uma maior assimilação de
conceitos, métodos diagnósticos e opções de tratamento. 

Segundas-feiras  às  8:00  horas.

Ambulatórios,  enfermaria  e  pronto-socorro  de  Ortopedia  e  Traumatologia.

4.  ATIVIDADES PRÁTICAS

- 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 de ambulatórios no HC,
conforme a programação da semana padrão (ver a seguir). - No caso de grupo
com número ímpar de internos, a maior parte da divisão ficará no HU (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
supervisão dos residentes, docentes e médicos contratados. - Nos dias de
semana, ao terminar suas atividades na enfermaria, um dos internos deverá ir
para o PS da Ortopedia, para atendimento dos pacientes, junto com os
residentes de plantão. . - Nos finais de semana, terminadas as atividades na
enfermaria, os internos estão liberados de suas atividades no HU. - Os grupos
enfermaria e ambulatório deverão fazer rodízio semanal até o final do estágio. -
O horário de inicio 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.

3.2   Reunião   Geral   da   Disciplina

VII  -Osteomielite  hematogênica  aguda.



5.  SEMANA PADRÃO 



7.  AVALIAÇÃO 

A  avaliação  nos  estágios  do  Internato  Médica  é  realizada  da  seguinte
  forma:
A avaliação nos estágios do Internato Médica 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 atividades no google Classroom. peso 10). 2. A
nota final será a média do conceito e da nota das atividades do Google
Classroom. 

6.  ATRIBUIÇÕES DOS INTERNOS 



2. Manual de Exame Físico. Fernando Veiga Angélico Junior, Aspásia Basile
Gesteira Souza. Elservier,2019. (Disponível na Biblioteca do HU).

VISITE NOSSO SITE:

http://www.ortopediauel.com/internato

8.  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

1. Ortopedia e Traumatologia para a Graduação Médica. Sociedade Brasileira
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). 2010 (Disponível no site
www.ortopediauel.com/internato).  


