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01. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico e o estudo da neurociência foram usados pelos mais diversos profissionais com o 
intuito de maximizar os resultados do ensino e aprendizado.
Nos grandes centros de ensino do mundo, a forma de ensinar não é mais a mesma que foi utilizada há 10 
ou 20 anos.
No Brasil observa-se ainda, principalmente no ambiente universitário uma forma deveras arcaica e não 
muito eficiente de ensino.
IgnoIgnora-se os estudos de neuropsicologia e neurociência e espera-se que os alunos estudem e aprendam 
um volume de informação cada vez maior, utilizando os mesmos métodos de ensino pelos quais seus 
professores aprenderam.
Alguns fatores nesta equação são quase que totalmente esquecidos: a tecnologia, a mudança de 
mentalidade das novas gerações e os avanços da neurociência.
Antes de entAntes de entrar numa breve explicação sobre cada um deles é importante salientar que algum estudo é 
sempre melhor que nenhum estudo. É possível chegar ao sucesso, seja ele o simples fato de aprender algo 
ou a primeira colocação num concurso estudando da forma antiga. 
Assistir às aulas, ler os livros e eventualmente fazer resumos foi e é a formula de sucesso de muitos 
estudantes.
Mas se houver um método que possa maximizar os Mas se houver um método que possa maximizar os resultados e focar no objetivo final deste estudante, 
transformando a experiência de estudo numa vivência mais prazerosa e eficiente, este método tem de ser 
usado.
O que se propõe aqui não é uma forma de aprender sem estudar ou uma forma milagrosa de atingir o 
sucesso, na verdade o comprometimento deve ser total. 
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01. INTRODUÇÃO

Propõe-se apenas que o estudante siga um método focado na sua pessoa. Aulas e métodos pensados e 
desenvolvidos para o médico especializando em Ortopedia e Traumatologia e para o ortopedista que já 
acabou a residência médica mas que deseja rever alguns pontos do conhecimento não utilizando aulas e 
textos que sejam escritos para sub-especialistas. 
O curso ORTHOHACK foi concebido para estas pessoas e anos de estudos sobre “como estudar e aprender 
mais e melhor” foram utilizados para embasar as técnicas aqui descritas.  
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02. PANORAMA GERAL DA ORTOPEDIA NO PAÍS

Atualmente no país existem aproximadamente 15000 ortopedistas, a grande maioria, 66%, com menos de 
50 anos.
Esta geração de ortopedistas, que se encaixa nesta faixa etária prova as mudanças no mercado médico 
brasileiro de uma forma intensa.
Não basta mais ao médico ter experiência na área, na grande maioria dos casos, o paciente procura um 
especialista com formação comprovada e em alguns locais mais saturados, o atendimento já é feito por 
subespecialidades.
É neste cenário que a obtenção do título de especialista em alguma áÉ neste cenário que a obtenção do título de especialista em alguma área médica se torna fundamental. A 
obtenção de tal título confere ao médico respeito da sua própria classe e demonstra aos paciente e 
hospitais o grau de qualidade atingido por este profissional. Ser detentor de um título de especialista como 
o TEOT (Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia), traz ao profissional graduado toda a imagem 
de qualidade e reconhecimento desta sociedade que é uma das mais organizadas e sérias sociedades 
médicas do país.
CComo dito acima, a tendência é que o conhecimento se compartimentalize cada vez mais, principalmente 
nas áreas cirúrgicas, e que o paciente procure médicos com formação em sub-especialialidades específicas. 
Atualmente as cirurgias mais difíceis e os diagnósticos mais complexos são realizados por profissionais que 
dedicam sua vida à uma pequena área de conhecimento e transformam todos os anos de estudo em uma 
expertise específica para um grupo seleto de pacientes. 
É neste cenário que surge a grande oportunidade para os médicos jovens. O acesso ao treinamento de 
subespecialidades ortopédicas é quase todo oferecido apenas para ortopedistas detentores do TEOT.
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03. A RESIDÊNCIA MÉDICA

A residência médica é a forma que mais se aproxima do ensino da medicina como idealizado por 
Hipócrates.
O médico fica, ou deveria ficar imerso naquele mundo de novos termos e experiências, acompanhar os 
professores mais experientes durante a prática e dedicar todo e qualquer segundo no qual não está 
praticando ao estudo.
Sabemos que esta imagem sobSabemos que esta imagem sobre a residência médica tem ao longo dos anos se tornado raridade e um 
grande número de residentes se encontra em serviços nos quais o volume de trabalho é grande demais e o 
volume de ensino pequeno demais. 
Especificamente no caso da Ortopedia e Traumatologia existem grandes áreas de conhecimento que são 
compartimentalizadas e para que o ensino seja completo e profundo é necessário um time de professores e 
experts muito grande e caro, o que faz com que muitos serviços de residência em ortopedia e 
traumatologia tenham deficiências em áreas específicas.
Não é função nem almeja-se com este curso suprir tais necessidadesNão é função nem almeja-se com este curso suprir tais necessidades, mas pode-se auxiliar o residente e o 
ortopedista já formado na sistematização do ensino na especialidade para que o indivíduo saiba o que 
estudar e o que é importante, em quais livros ler e o que ler em cada livro e que o mesmo possa se testar ao 
final do estudo com o intuito não apenas de treinar para uma prova, mas principalmente para que ele faça o 
diagnóstico correto sobre quais pontos devem receber uma atenção especial e quais pontos o 
conhecimento já foi consolidado.
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04. O TEOT

A prova para a obtenção do titulo de especialista em ortopedia e traumatologia (TEOT), é hoje sem sombra 
de dúvidas a prova mais difícil e completa dentre todas as especialidades médicas. 
Veio durante anos mudando e se aperfeiçoando e hoje aborda todo o conhecimento em ortopedia em suas 
mais diversas formas de avaliação. 
A prova acontece na cidade de Campinas e é dividida em diversas etapas. A nota mínima para a aprovação 
é 6, porém se em alguma das etapas o candidato obtiver uma nota menor do que 5 ele estará 
automaticamente desclassificado. 
AA prova apresenta 6 fases (Escrita, Oral, Habilidades, Exame Físico, Anatomia aplicada e trabalho científico)
As notas estão descritas no quadro abaixo:
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TEÓRICA

40%
PESO

PROVA 4,0
NOTA MÁXIMA
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ORAL
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30%
PESO

PROVA 3,0
NOTA MÁXIMA



EXAMES FÍSICOS E DE ATITUDES
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12%
PESO

PROVA 1,2
NOTA MÁXIMA



HABILIDADES
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12%
PESO

PROVA 1,2
NOTA MÁXIMA



ANATOMIA APLICADA
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6%
PESO

PROVA 0,6
NOTA MÁXIMA



TOTAL

12/32

100%
PESO

PROVA 10,0
NOTA MÁXIMA



TRABALHO CIENTÍFICO • PONTUAÇÃO EXTRA
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*
PESO

PROVA 1,0
NOTA MÁXIMA



05. O CURSO • ORTHOHACK

A filosofia do curso ORTHOHACK foi desenvolvida durante mais de uma década de experiência em ensino 
em ortopedia e traumatologia.
Observamos que a sociedade e os médicos evoluíam, adicionavam novas técnicas de estudo e novos 
formatos de mídia, mas a forma básica do ensino da especialidade não evoluía.
O curso O curso ORTHOHACK não é apenas um apanhado de aulas sobre os principais temas em Ortopedia, mas 
um método de ensino, sistematizado que utiliza diversas ferramentas já consagradas pela neuropsicologia 
para com o foco no aluno e no aprendizado maximizar a quantidade de informação que pode ser 
apreendida pelo estudante, fazendo assim valer cada hora de diversão e descanso que é trocada por uma 
hora de estudo.
Não há caminho fácilNão há caminho fácil, para cumprir de forma mínima o cronograma. O médico deverá dedicar uma parcela 
do seu tempo para assistir as aulas, fazer os exercícios e estudar. Mas terá a certeza de que fará isso com 
método e que será acompanhado por um time composto por alguns dos melhores professores e 
ortopedistas do país.
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06. METODOLOGIA

O curso ORTHOHACK baseia sua filosofia num grupo de métodos de aprendizado e ensino que foram 
escolhidos com foco na necessidade do aluno e já provaram sua eficácia em diversas outras áreas.
Usamos como métodos as seguintes abordagens: 

• Tempo máximo de concentração
• Ciclo de estudo perpétuo
• Estudo ativo
• Aprendizagem por testagem

TTempo máximo de concentração

As aulas têm duração média de 50 minutos com 10 minutos dedicados ao treinamento e testagem.
Sabe-se que em média uma pessoa tem a capacidade de atingir o pico de concentração máxima e se 
manter assim por aproximadamente 30 minutos. Após este período inicia-se um processo de perda de foco 
e assim a produtividade começa a declinar.
Durante as aulas propõe-se uma pausa de 5 minutos para descanso, que devem ser respeitadas, afim de 
manter a concentração por todo o período.
Os tempos de estudo e as divisões das mOs tempos de estudo e as divisões das matérias a serem estudadas devem obedecer a mesma lógica.
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06. METODOLOGIA

Ciclo de estudo perpétuo

O médico em geral trabalha em turnos e em sua imensa maioria dá plantões que passam de 24 horas.
Aulas com dias da semana fixos acabam por transformar o aprendizado numa experiência desigual, na qual 
em algumas matérias o aluno está cansado e não aprende ou nem mesmo assiste à aula e em outras está 
sempre disposto apresentando uma performance melhor.
Nesta metodologia o aluno tem um pNesta metodologia o aluno tem um prazo pré-definido para cumprir todo o planejamento da aula (assistir, 
ler, estudar e fazer os exercícios), e este tempo é mais elástico e maleável, não deixando assim o aluno 
sobrecarregado ou sem ter tarefas em alguns períodos.

Estudo ativo

Diversos trabalhos publicados na literatura já demonstraram que a forma como o estudante brasileiro 
estuda é uma das mais ineficazes e contraproducentes do mundo. 
Apenas assistir às aulasApenas assistir às aulas, grifar textos, fazer resumos e reler o material são técnicas que isoladamente tem 
resultados piores do que outras técnicas utilizadas principalmente por estudantes da Europa e Estados 
Unidos.
As técnicas descritas acima têm em comum o fato de serem todas técnicas de estudo passivo, não havendo 
uma ação central por parte do cérebro para a consolidação das informações. Na maioria dos casos essas 
informações estudadas se perdem no processo de transferência da memória de curto prazo para memória 
de longo prazo.
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06. METODOLOGIA

As técnicas de estudo ativo maximizam essa transferência e tornam estas informações estudadas 
disponíveis ao cérebro quando solicitadas, mesmo após meses sem acessa-las.
A técnica de estudo ativo está implicada em todos os passos que serão solicitados ao aluno, desde de 
exercícios a serem feitos até alguns resumos de matérias importantes aos quais será recomendado que o 
aluno faça. Esses resumos devem ser retroalimentados e testados com as questões que serão fornecidas.

Aprendizagem por testagem

Uma das melhoUma das melhores formas de aprender e de saber se o que foi estudado realmente foi compreendido é 
fazer testes e exercícios.
Mas existe um método correto para realizar os exercícios e para corrigi-los. Em algum momento ao 
estudante será solicitado que resolva questões com o apoio do livro e em outros sem nenhum auxilio.
Em outros momentos as questões respondidas de maneira incorreta serão novamente enviadas aos alunos 
para que refaçam, assim dando a oportunidade e as ferramentas para que foquem nos pontos fracos do 
conhecimento. 

17/32



07. MÓDULOS E PROFESSORES

O curso oferece 150 aulas de todos os temas em ortopedia e traumatologia. Acreditamos que estes sejam 
os temas mais importantes para a formação do ortopedista e os temas com maior recorrência nas provas.
O curso é dividido em módulos, cada módulo tem como coordenador um professor com vasta experiência 
na sua área de subespecialidade. As aulas são graduadas de acordo com a competência exigida por cada 
ano de residência. Algumas aulas são de competência dos residentes do primeiro ano, algumas do 
segundo ano e outras do terceiro ano.
No curso paNo curso para o primeiro ano de residência as aulas disponíveis serão aquelas que depreende-se que o 
mesmo domine no final do ano.
No curso do segundo ano as aulas disponíveis são as aulas referentes ao primeiro e ao segundo ano. E no 
curso completo todas as aulas estarão disponíveis.
Esta divisão tem uma explicação, para o residente que iniciar o curso no primeiro ano e seguir até o final da 
residência, algumas aulas serão estudadas e assistidas por 3 vezes e outras 2 vezes. 
Estas aulas são as que apEstas aulas são as que apresentam uma maior importância para a prática do ortopedista e uma maior 
recorrência nas provas, assim sendo, estes temas estudados por 3 vezes num período de 3 anos aumentam 
exponencialmente a chance de acerto nas provas quando forem perguntados.
Os módulos serão colocados abaixo com o nome e o currículo de cada coordenador. Ao lado estará a qual 
ano no curso esta aula pertence.
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MÓDULO • TRAUMA ADULTO

Aulas:

01. Fratura de clavicula, articulação acromioclavicular e esternoclavicular........
02. Fraturas e luxações da cintura escapular..........................................................
03. Fratura da diáfise do úmero e úmero distal.....................................................
04. Fraturas e Luxações do cotovelo.......................................................................
05. Fraturas do antebraço do adulto.......................................................................
0606. Fraturas da mão e punho...................................................................................
07. Fraturas da pelve.................................................................................................
08. Fraturas e luxações do acetábulo e quadril.....................................................
09. Fraturas do fêmur proximal - parte I.................................................................
10. Fraturas do fêmur proximal - parte II................................................................
11. Fraturas da diáfise e extremidade distal do fêmur.........................................
1212. Luxações do joelhos e lesões da patela..........................................................
13. Fratura do plato tibial.........................................................................................
14. Fraturas da diáfise da tíbia e tornozelo............................................................
15. Fraturas do calcâneo e Tálus..............................................................................
16. Fraturas do Médiopé e antepé..........................................................................
17. Fraturas da coluna - parte I.................................................................................
1818. Fraturas da coluna - parte II................................................................................

Curso:

COORDENADOR • DR. PEDRO TUCCI
Graduação em Medicina pela Universidade federal de São Paulo – UNIFESP
Residência médica em Ortopedia e Traumatologia pela UNIFESP
Chefe do Grupo de Trauma da Pontifícia Universidade Católica de Campinas PUC-Campinas
Instrutor dos Cursos Básico e Avançado da AO desde 1992
Diversos Livros e Capítulos de Livros escritos sobre Ortopedia e Traumatologia

R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1R1
R1
R1
R1
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MÓDULO • TRAUMA PEDIÁTRICO

Aulas:

01. Particularidades das Fraturas Pediátricas + Politrauma + Lesões Fisárias...
02. Fraturas Patológicas...........................................................................................
03. Fraturas da mão e carpo + Rádio Distal..........................................................
04. Fraturas do Antebraço.......................................................................................
05. Fraturas do Cotovelo.........................................................................................
0606. Fraturas do Úmero proximal + escápula.........................................................
07. Fraturas da Coluna.............................................................................................
08. Fraturas da Bacia + Fêmur Proximal................................................................
09. Fraturas do joelho e perna................................................................................
10. Fraturas do Tornozelo e Pé................................................................................

Curso:

COORDENADOR • DR WILISSON R. FILHO
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP)
Residência em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital de Base - FAMERP
Fellow em Ortopedia Pediátrica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Assistente do Grupo de Ortopedia e traumatologia da Santa Casa de São Paulo
Chefe do Grupo de OChefe do Grupo de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(PUC - Campinas)
Preceptor da Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da PUC - Campinas

R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1R1
R1
R1
R1
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MÓDULO • ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

Aulas:

01. Crescimento e Desenvolvimento + marcha....................................................
02. Doenças da Coluna I..........................................................................................
03. Doenças da Coluna II.........................................................................................
04. Displasia do Quadril..........................................................................................
05. Doença de Legg-Calvè-Perthes........................................................................
0606. Epifisiólise + Coxa Vara congênita...................................................................
07. Doenças do fêmur..............................................................................................
08. Doenças do Joelho............................................................................................
09. Doenças da perna e pé.....................................................................................
10. Paralisia Cerebral................................................................................................
11. Mielomenigocele...............................................................................................
1212. Displasia Esqueléticas + Doenças Metabólicas.............................................
13. Síndromes Ortopédicas....................................................................................
14. Deficiência dos Membros.................................................................................
15. Artrites + Infecções............................................................................................

Curso:

COORDENADOR • DR MIGUEL AKKARI
Mestre e Doutor em Ortopedia
Professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo
Chefe do Grupo de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica da Santa Casa de São Paulo
Responsável pela ortopedia pediátrica do Hospital do Servidor Público Municipal – SP
MembMembro do corpo clínico do hospital Israelita Albert Einstein, do Hospital Sírio Libanês, Hospital Samaritano 
entre outros.
Presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica 2017-2018  

R1
R2
R2
R2
R2
R2
R2R2
R2
R2
R3
R2
R3
R3
R3R3
R2
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MÓDULO • TUMOR

Aulas:

01. Radiologia/ Diagnóstico/ Estadiamento em Ortopedia Oncológica..........
02. Princípios do tratamento em pacientes oncológicos....................................
03. Displasia fibrosa/ fibroma não-ossificaste/ granuloma eosinofílico............
04. Cisto ósseo/ cisto ósseo aneurismático..........................................................
05. Osteoma osteóide/ osteoblasto/ osteocondroma/ osteocondromatose...
0606. Encondroma/ encondromatose/ condrossarcoma........................................
07. TGC/ Ewing.........................................................................................................
08. Osteossarcoma...................................................................................................
09. Paget....................................................................................................................
10. Metástase/ fratura Patológica/ mieloma múltiplo..........................................

Curso:

COORDENADOR • DR LUCIANO REGANIN
Médico Graduado pela Universidade Estadual de Londrina
Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia - UNICAMP
Especialização em Oncologia Ortopédica - Residência Médica UNICAMP
Fellow na área de Oncologia Ortopédica - IOT USP
Membro titular da SBOT
MembMembro da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica - ABOO
Membro do ISOLS International Society Of Limb Salvage
Chefe do Grupo de Ortopedia Oncológica do Hospital da PUC - Campinas

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3R3
R3
R3
R3
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MÓDULO • COLUNA

Aulas:

01. Trauma raquimedular.........................................................................................
02. Degeneração da coluna....................................................................................
03. Hérnia...................................................................................................................
04. Mielopatias e cauda equina..............................................................................
05. Estenose Lombar................................................................................................
0606. Listese vertebral..................................................................................................
07. Scheuermann......................................................................................................
08. Escoliose - parte I...............................................................................................
09. Escoliose - parte II..............................................................................................

Curso:

COORDENADOR • DR ALLAN ONO
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP)
Residência Médica em Ortopedia e Traumatolgia pelo Hospital de Base – FAMERP
Fellow em cirurgia de coluna vertebral pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas 
de São Paulo ( IOT-HC-FMUSP)
Mestre em Ortopedia e Traumatologia pela Universidade de São Paulo (USP)
Médico do Grupo de Médico do Grupo de Coluna IOT-HC-FMUSP

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3R3
R3
R3
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MÓDULO • RECONSTRUÇÃO

Aulas:

01. Princípios de estabilidade do fixador externo................................................
02. Fixador externo na urgência e tratamento definitivo....................................
03. Tipos de osteotomia e planejamento pré-operatório...................................
04. Pseudoartrose.....................................................................................................
05. Dismetria dos MMII............................................................................................
0606. Alongamento ósseo e transporte ósseo.........................................................
07. Correção de deformidades complexas...........................................................
08. Osteomielite aguda e crônica..........................................................................
09. Fêmur curto congênito/ Hemimielia/ Pseudoartrose congênita..................

Curso:

COORDENADOR • DR RUBENS FICHELLI
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
Residência Médica pela Universidade de São Paulo (HC-IOT-FMUSP)
Fellow em Reconstrução óssea e alongamento ósseo em Lecco-Itália
 MBA Gestão em Saúde. 
Diretor da SBOT 2016. 
Gestor deGestor de Aprendizagem do IEP Sírio Libanês

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3R3
R3
R3
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MÓDULO • OMBRO E COTOVELO

Aulas:

01. Roturas do Manguito Rotador...........................................................................
02. Lesões tipo SLAP.................................................................................................
03. Capsulite adesiva...............................................................................................
04. Epicondilites.......................................................................................................
05. Rigidez do cotovelo...........................................................................................
0606. Artrose Glenoumeral.........................................................................................

COORDENADOR • DR CARLOS MATTOS
Docente da Faculdade de Medicina PUC  Campinas
Chefe do Departamento de Ortopedia Hospital PUC Campinas
Diretor Clínico do Hospital PUC  Campinas
Diretor Regional (SP) da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia Esportiva
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo 
Especialização em CiruEspecialização em Cirurgia do Ombro HC-USP

R2
R2
R2
R2
R2
R2

Curso:
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MÓDULO • MEDICINA ESPORTIVA

Aulas:

01. Lesões Meniscais + instabilidade femoro-patelar..........................................
02. Lesão Ligamentares I (LCA + LCP)
03. Lesões Ligamentares II (Canto póstero lateral + lesões osteocondrais).....
04. Instabilidade do Ombro + Sind do Impacto...................................................
05. Capsulite adesiva + Tendinite Calcárea...........................................................
0606. Lesões Músculos Tendíneas + Lesões osteocondrais + musculares e PRP
07. Luxação de cotovelo + Artroscopia do cotovelo...........................................
08. Epicondilite Lateral e Medial............................................................................
09. Lesões musculares e PRP...................................................................................
10. Fratura por stress no atleta + pubalgia............................................................
11. Tríade da mulher atleta e Síndrome compartimentar Crônica.....................

COORDENADOR • DR RODRIGO NUNES
Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho
Assistente do grupo de Joelho da PUC-  Campinas
Assistente do grupo de trauma da PUC - Campinas
Preceptor do serviço de R4 de Joelho da PUC - Campinas/ CNOT/ IWMello
Médico assistente do serviço de ortopedia e cirurgia do Joelho do Hospital Vera Cruz, Campinas

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3R3
R3
R3
R3
R3

Curso:
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MÓDULO • CIRURGIA DE MÃO

Aulas:

01. Dupuytren...........................................................................................................
02. Lesão dos tendões extensores e flexores.......................................................
03. Neuropatias compressivas (mediano/ulnar)...................................................
04. Lesão do Nervo e Reparo..................................................................................
05. Tratamento da osteoartrite da mão e dedos..................................................
0606. Princípios das transferências do tendão e dos nervos mediano/ radial e 
ulnar............................................................................................................................
07. Rizartrose.............................................................................................................
08. Deformidade dos dedos e da mão..................................................................
09. Instabiliade do carpo + artroscopia do punho...............................................
10. Plexo braquial.....................................................................................................
1111. Síndrome Compartimental + Isquemia de Volkmann...................................
12. AR e outras doenças do tecido conjuntivo.....................................................
13. Retalhos, enxertos e avanços............................................................................
14. Artroplastia do punho........................................................................................

COORDENADOR • DR YUSSEF
Residência em Ortopedia e Traumatologia no HCFMUSP
Mestre e Doutor pela Santa Casa de São Paulo
Membro titular da SBOT e SBCM
Médico Assistente do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de São Paulo
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MÓDULO • QUADRIL

Aulas:

01. Vias de acesso no quadril..................................................................................
02. Osteoartrite do quadril......................................................................................
03. Osteonecrose.....................................................................................................
04. Avaliação radiológica da bacia e quadril........................................................
05. Coxa vara e valga do adulto.............................................................................
0606. Impacto femoroacetabular................................................................................ 
07. Artroscopia do quadril.......................................................................................
08. Artroplastias do Quadril....................................................................................
09. Infecções em artroplastias do quadril.............................................................

COORDENADOR • DR MUSTAFA ZOGHBI
Graduação em Medicina pela  Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA) residência em Ortopedia 
pelo Hospital Dr. Mário Gatti e Hospital Vera Cruz, em Campinas
pós-graduação em Cirurgia do Quadril pela Santa Casa de São Paulo
especialização em Cirurgia de Reconstrução do Quadril pelo Hospital Sunnybrook, em Toronto, Canadá
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MÓDULO • JOELHO

Aulas:

01. Vias de acesso + biomecânica..........................................................................
02. Diagnóstico por imagem..................................................................................
03. Osteonecrose + osteocondrites + lesão de cartilagem................................
04. Sinovites e Artrite Séptica.................................................................................
05. Bursite/ Tendinite/ Tendinopatia......................................................................
0606. Luxação do Joelho.............................................................................................
07. Ruptura do Mecanismo Extensor.....................................................................
08. Gonartrose.......................................................................................................... 
09. Infecções em artroplastias + fraturas periprotéticas......................................

COORDENADOR • DR RODRIGO NUNES
Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho
Assistente do grupo de Joelho da PUC - Campinas
Assistente do grupo de trauma da PUC - Campinas
Preceptor do serviço de R4 de Joelho da PUC - Campinas/ CNOT/ IWMello
Médico assistente do serviço de ortopedia e cirurgia do Joelho do Hospital Vera Cruz, Campinas
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MÓDULO • AULAS BÁSICAS

Aulas:

01. O tecido ósseo - embriologia e histologia.....................................................
02. Metabolismo ósseo e do cálcio - Osteoporose e Raquitismo......................
03. Pincipios básicos de atendimento ao politraumatizado...............................
04. Conceitos básicos sobre fraturas/ Classificação das fraturas.......................
05. Lesões de tecidos moles...................................................................................
0606. Técnicas de tratamento de estabilidade (estabilidade relativa x absoluta)
07. Métodos de estabilidade relativa.....................................................................
08. Métodos de estabilidade absoluta..................................................................
09. Enxerto ósseo e pseudoartrose........................................................................
10. Complicações e retirada de implantes............................................................

COORDENADOR • DR WILISSON R. FILHO
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP)
Residência em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital de Base - FAMERP
Fellow em Ortopedia Pediátrica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Assistente do Grupo de Ortopedia e traumatologia da Santa Casa de São Paulo
Chefe do Grupo de OChefe do Grupo de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(PUC - Campinas)
Preceptor da Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da PUC - Campinas
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MÓDULO • EXAME FÍSICO E ANATOMIA

Aulas:

01. Coluna - parte I...................................................................................................
02. Coluna - parte II..................................................................................................
03. Semiologia do Ombro.......................................................................................
04. Cotovelo..............................................................................................................
05. Punho................................................................................................................... 
0606. Mão...................................................................................................................... 
07. Quadril adulto.....................................................................................................
08. Quadril Pediátrico...............................................................................................
09. Joelho.................................................................................................................. 
10. Pé e Tornozelo.....................................................................................................

COORDENADOR • DR WILISSON R. FILHO
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP)
Residência em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital de Base - FAMERP
Fellow em Ortopedia Pediátrica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Assistente do Grupo de Ortopedia e traumatologia da Santa Casa de São Paulo
Chefe do Grupo de OChefe do Grupo de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(PUC - Campinas)
Preceptor da Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia da PUC - Campinas
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08. BENEFÍCIOS DO CURSO

Além do acesso a todas as aulas do curso, ao final de cada aula o professor guiará o aluno nos estudos. Será 
dada a leitura recomendada completar, com o livro específico, e as páginas importantes para a leitura. Se o 
estudante tiver tempo e disposição será dada uma sugestão de leitura completar.
Outros benefícios para os integrantes do curso:

• Mais de 2 mil questões teóricas comentadas 
• Comparação do aluno com a média ponderada dos outros alunos
• Sistema de plantão de dúvidas via “Close friends” do Instagram
•• Correção comentada do TARO 2020
• Treinamento específico para a prova oral do TEOT com metodologia exclusiva
• Ao final do curso os alunos receberão um resumo completo das aulas com a classificação das 
informações por cores de acordo com o número de vezes que o assunto foi recorrente durante as provas 
dos últimos 15 anos.
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