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EMENTA 

 

A doença trauma está assumindo proporções consideráveis na população, consumindo vidas e ampliando a 
morbimortalidade dos sistemas de saúde em todo o mundo. De forma semelhante, observamos o aumento na 
expectativa de vida levar ao incremento considerável na frequência de patologias osteoarticulares de origem 
degenerativa e neoplásica. O aprofundamento dos conhecimentos referentes aos aspectos relacionados à clínica 
e à cirurgia do aparelho locomotor fornecem aos alunos os elementos necessários ao aprendizado das 
estratégias diagnósticas e o entendimento sobre a condução das afecções relacionadas à Ortopedia e 
Traumatologia. 
 

 
OBJETIVOS 

 

� Apresentar aos alunos um conjunto de conceitos e observações teórico-práticas sobre Ortopedia e 
Traumatologia que os capacitem melhor para o ciclo profissionalizante. 

� Fundamentar teoricamente as patologias relacionadas à Ortopedia e Traumatologia, propiciando os 
conhecimentos necessários à abordagem clínica e operatória dos pacientes e ao desenvolvimento de 
raciocínio crítico sobre as diversas patologias ortopédicas e traumatológicas por parte dos alunos. 

� Fundamentar os conceitos práticos em Ortopedia e Traumatologia mediante atendimento ambulatorial, 
nas enfermarias e no centro cirúrgico, compreendendo apresentação e discussão de casos clínicos, 
treinamento monitorado em serviço dos alunos, mediante anamnese, exame físico ortopédico, e ensino 
dos aspectos relacionados às técnicas de confecção de imobilizações em ortopedia; apresentação dos 
materiais e equipamentos comumente utilizados, estratégias e condução das patologias que demandam 
internamentos e operações neste âmbito. 

METODOLOGIA 
 

As aulas são divididas em teóricas, ministradas para toda a turma, e aulas práticas, que consistem em 
acompanhamento assistido em ambiente ambulatorial, unidade de internação e centro cirúrgico, mediante 
discussão de casos clínicos, cuidados pré e pós-operatórios e participação em cirurgias, enfatizando-se os 
aspectos diagnósticos e terapêuticos relacionados à Ortopedia e Traumatologia. 

AVALIAÇÃO 
 

Serão realizadas duas avaliações teóricas sobre a forma de prova (objetiva e/ou discursiva); 
A avaliação prática compreenderá o conceito relacionado à assiduidade, pontualidade, responsabilidade, 
confiança e desempenho técnico, iniciativa e interesse, relacionamento com o grupo, domínio cognitivo e 
habilidades motoras. 
 



 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Ombro doloroso;  
2. Osteonecroses; 
3. Infecção em ortopedia; 
4. Patologias do quadril infantil;  
5. Deformidades do pé adulto;  
6. Tumores ósseos;  
7. Fraturas do membro superior;  
8. Fraturas expostas e controle de danos;  
9. Fraturas na coluna; 
10. Fraturas do membro inferior;  
11. Fraturas na criança;  
12. Doença da fratura, síndrome compartimental, pseudartroses e retardo de consolidação.  
 
CORPO DOCENTE 

 

Gildásio de Cerqueira Daltro (VICE-COORDENADOR DA DISCIPLINA) 
Vilson Ulian 
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Antônio Marcos Ferracini 
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