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Aspectos gerais clínico-cirúrgicos da Ortopedia com ênfase em diagnóstico e tratamento de:
fratura, luxações, infecções osteoarticulares, lombalgias, deformidades da coluna, do joelho, do
membro superior, pé do adulto, pé varo eqüino congênito; Doença de Legg Perthes, epifisiólise do
quadril;alterações osteo-metabólicas; doenças degenerativas do quadril. Reabilitação: princípios e
técnicas. Atendimento de emergência.
O BJ E TI VO S

1. Apresentar aos alunos um conjunto de conceitos e observações teórico-práticas sobre Ortopedia e Traumatologia que os capacitem melhor para o ciclo profissionalizante.
2. Fundamentar teoricamente as patologias mais comuns relacionadas à Ortopedia e Trauma tologia, propiciando os conhecimentos necessários à abordagem terapêutica e ao desenvolvimento de raciocínio crítico por parte dos alunos.
3. Fundamentar os conceitos práticos em Ortopedia e Traumatologia mediante atendimento
ambulatorial, compreendendo apresentação e discussão de casos clínicos e treinamento
monitorado em serviço dos alunos, mediante anamnese, exame físico ortopédico, e ensino
dos aspectos relacionados às técnicas de confecção de imobilizações em ortopedia e apresentação dos materiais e equipamentos comumente utilizados neste âmbito.
ME TO DO LO G I A

As aulas são divididas em teóricas, ministradas para toda a turma, e aulas práticas, onde a turma
será dividida em grupos. As aulas práticas consistem em acompanhamento ambulatorial assistido
e discussão de casos clínicos no ambulatório, enfatizando-se os aspectos diagnósticos e
terapêuticos relacionados à Ortopedia e Traumatologia. 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
CO NTE ÚDO P RO G RAMÁTI CO





Prevenção das doenças osteometabólicas na atenção primária à saúde;
Semiologia ortopédica;
Manifestações ortopédicas da anemia/doença falciforme;




Diagnóstico precoce na rede primária de saúde das doenças ortopédicas congênitas;
Entorses;



Lu xa çã o t ra u mát ica
RE FE RÊ NCI AS
Bá si c a

1. BARROS FILHO TEP, LECH O. Exame Físico em
2. CANALE ST. Campbell’s Operative Orthopaedics.
3. CO HE N, M. Tra t ad o de O rto pe d ia - SB O T. Ro ca.

Ortopedia. São Paulo: Sarvier.
St. Louis: Mosby.

Comple me nta r

HERBERT, S et al. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Prática. Porto Alegre: Artmed.
2. HERRING, JA. Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics. Philadelphia: Saunders.
3. ROCKWOOD and GREEN’S Fractures in Adults. Philadelphia: Lippincott.
1.

4. RO CK WO O D an d WI L KI NS ’ Fra ct u re s in Ch ild ren . Ph ila de lp h ia: L ip p in co t t
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