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EDITAL PROGRAMA DE TREINAMENTO EM SERVIÇO 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM CIRURGIA DO OMBRO E COTOVELO 

 

1 - Aperfeiçoamento Profissional: 

Presencial. 

 

2 - Objetivos: 

- Capacitar médicos ortopedistas no treinamento e aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas 

e atendimento ao paciente com doenças no ombro e cotovelo. 

- Oferecer aos médicos ortopedistas treinamento cirúrgico. 

- Capacitar os médicos ortopedistas no acompanhamento de pacientes em ambulatório e 

enfermaria. 

- Desempenhar junto com médicos ortopedistas atualização científica por intermédio da 

realização de discussão de artigos em clube de revista e reuniões clínicas. 

- Complementar o aprendizado com discussões de casos clínicos acerca de doenças da 

cintura escapular e cotovelo além de workshops.  

 

3  - Público-alvo: 

Médicos ortopedistas. 

 

4  - Pré-requisitos: 

Ser médico ortopedista com Título de Especialista (TEOT) pela Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia (SBOT). 

Obs.: para residentes médicos - categoria R3, a inscrição final fica condicionada à aprovação 

na prova de Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) pela Sociedade 

Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). 

 

5 - Carga horária total: 

O Programa de Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento Profissional em Cirurgia do 

Ombro e Cotovelo do IGESDF terá carga horária total de 1.920 horas práticas. Compreende-

se que a carga horária semanal será de 40 horas, distribuídas em dias e horários, a critério 

do supervisor do programa de treinamento. 
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6 - Duração: 

12 meses. 

 

8 - Vagas: 

O Programa de Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento Profissional em Cirurgia do 

Ombro e Cotovelo ofertará 01 (uma) vaga, para o biênio 2021/2022, no Hospital de Base do 

Distrito Federal. 

 

9 - Conteúdo programático: 

MÓDULO CARGA 
HORÁRIA 

Módulo 1 - Ombro 
1. Princípios da artroscopia do ombro 
2.Anatomia, biomecânica e fisiopatologia da lesão do 
manguito rotador 
3.Lesões parciais do manguito rotador 
4.Lesões completas do manguito rotador 
5.Lesões irreparáveis do manguito rotador 
6. Artropatia do manguito rotador  
7. Tendinite calcária 
8. Capsulite adesiva 
9. Lesões SLAP 
10. Lesão de bíceps proximal  
11. Lesão de bíceps distal 
12. Lesão de tríceps distal 
13. Lesão do peitoral maior 
14. Ombro do arremessador  
15. Anatomia, biomecânica e fisiopatologia da 
instabilidade glenohumeral 
16. Instabilidade anterior 
17. Instabilidade posterior 
18. Instabilidade multidirecional 
19. Artrite glenoumeral 
20. Artroplastias 
21. Artroplastia reversa 
22. Artrose / osteólise acromioclavicular 
23. Luxação acromioclavicular 
24. Distúrbios da articulação esternoclavicular 
25. Distúrbios escapulares  
26. Lesões neurológicas ao redor do ombro 
27. Fraturas da escápula 
28. Fraturas do úmero proximal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

960h/a 
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29. Artroplastia por fratura 
30. Fraturas de clavícula 
31. Reabilitação do ombro 
32. Medida de resultados (scores do ombro) 

Módulo 2 - Cotovelo  
1.Anatomia, biomecânica e exame físico do cotovelo 
2. Acessos cirúrgicos 
3. Princípios da reabilitação do cotovelo 
4. Osteocondrite dissecante 
5. Fraturas supracondilianas 
6. Fraturas do úmero distal 
7. Fraturas da cabeça do rádio  
8. Artroplastia da cabeça do rádio 
9. Fraturas do olecrano 
10. Fraturas do processo coronóide 
11. Luxações agudas do cotovelo 
12. Tríade terrível do cotovelo 
13. Luxações crônica do cotovelo 
14. Instabilidade do cotovelo 
15. Ossificação heterotópica no cotovelo 
16. Rigidez do cotovelo 
17. Epicondilite lateral e medial do cotovelo 
18.Osteocondrite dissecante do cotovelo 
19. Síndromes compressivas do cotovelo: mediano, ulnar 
e radial 
20. Artrites do cotovelo  
21. Artroplastia do cotovelo 
22. Princípios da artroscopia do cotovelo 

 
 
 
 
 
 
 
 

960h/a 

TOTAL DO CURSO 1.920h/a 

 

9 - Investimento: 

Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais) 

Taxa de matrícula: R$ 100,00 (cem reais) 

Taxa de mensalidade:R$ 100 (cem reais) por 12 meses de treinamento. 

Investimento total: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). 

 

10 - Período previsto de realização: 

30 de março de 2021 a 31 de março de 2022 
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11 - Inscrição: 

  A solicitação de participação no Programa de Treinamento em Serviço - Aperfeiçoamento 

Profissional em Cirurgia do Ombro e Cotovelo deve ser feita pelo(a) profissional 

interessado(a), por meio do preenchimento do formulário disponível no https://igesdf.org.br/ / 

aba Ensino, Pesquisa e Inovação / Ensino / Atualização e Aperfeiçoamento Profissional. 

 O(A) candidato(a) deverá encaminhar toda a documentação listada abaixo e       

comprovante de pagamento de inscrição, por e-mail: nucleodeensino@igesdf.org.br, 

conforme prazo de inscrição no processo de seleção para o Programa de Treinamento em 

Serviço – Aperfeiçoamento Profissional em Cirurgia do Ombro e Cotovelo. 

A confirmação de inscrição será mediante ao pagamento por meio de depósito bancário na 

conta abaixo: 

Banco: 70 – BRB 

Agência: 0215 – HBDF 

Conta: 215.009.647-6 

 

12 - Documentos exigidos: 

1. Formulário de Inscrição preenchido, com letra legível, datado e assinado; 

2. Comprovante de depósito bancário de pagamento da taxa de inscrição; 

3. Cópia legível e autenticada do Documento de Identidade - RG; 

4. Cópia legível e autenticada do Cadastro de Pessoa Física -CPF; 

5. Cópia legível e autenticada da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação 

ao Diploma de Graduação; 

6. Cópia legível e autenticada do comprovante de residência; 

7. Cópia do comprovante de registro no Conselho Regional da especialidade no Distrito Federal. 

(caso tenha registro em outro estado, o candidato deverá apresentar o comprovante 

atual de inscrição e reapresentar em até 30 (trinta) dias o do Distrito Federal) 

8. Certidão de nada consta do conselho profissional; 

9. Cópia legível e autenticada do Título de Especialista (TEOT) pela Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Para residentes médicos - categoria R3, a inscrição final fica 

condicionada à aprovação na prova de Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia 

(TEOT) pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). 

10. Cópia legível e autenticada do cartão de vacina atualizado, especialmente as vacinas contra 

https://igesdf.org.br/
mailto:%20nucleodeensino@igesdf.org.br
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difteria, tétano e hepatite B; 

11. Cópia legível e autenticada do comprovante militar para homens: Certificado de Reservista, 

ou Certificado de Dispensa de Incorporação, ou Certidão de Situação Militar ou Certificado de 

Alistamento Militar; 

12. Currículo Lattes - juntamente com a apresentação dos documentos (certificados e/ou 

declarações) comprobatórios das atividades constantes no Currículo Lattes. 

 

13 - Etapas da Seleção: 

  O processo de seleção para o Programa de Treinamento em Serviço – Aperfeiçoamento 

Profissional em Cirurgia do Ombro e Cotovelo dar-se-á por meio de três etapas, a saber: 

Prova Escrita, Análise Curricular e Entrevista. 

 

14 - Comprovante de conclusão: 

O certificado só será emitido ao treinando que cumprir, concomitantemente, as seguintes 

condições: 

I. frequência com, no mínimo, 75% da carga horária total do Treinamento, comprovada pela ficha 

de frequência devidamente assinada pelo treinando e atestada pelo supervisor do Treinamento; 

II. aproveitamento igual ou superior a "suficiente" na avaliação realizada pelo supervisor do 

Treinamento; 

III.  Ao final do programa o treinando deverá obrigatoriamente apresentar o comprovante de 

submissão do artigo científico à revista indexada. 

 

15 - Cronograma de todas as etapas do processo seletivo 2021 

ETAPAS PERÍODO 

Período de inscrições 21/01/2021 a 27/01/2021 

Divulgação de inscrições deferidas 28/01/2021 

Primeira etapa: prova escrita 29/01/2021 

Divulgação do gabarito 04/02/2021 

Divulgação do resultado preliminar da primeira etapa: prova escrita 10/02/2021 

Período de interposição de recurso para resultado da primeira etapa: 
prova escrita (por e-mail)  

12/02/2021 

Divulgação do resultado final da primeira etapa: prova escrita 18/02/2021 
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Segunda etapa: análise curricular 23/02/2021 

Período de interposição de recurso para resultado da segunda etapa: 
análise curricular (por e-mail)  

26/02/2021 

Divulgação do resultado final da segunda etapa: análise curricular e 
convocação para entrevista 

02/03/2021 

Terceira etapa: entrevista 04/03/2021 

Período de interposição de recurso para resultado da terceira etapa: 
entrevista (por e-mail)  

08/03/2021 

Resultado final da seleção 11/03/2021 

Convocação para matrícula e entrega de documentação  do(a) 
candidato(a) aprovado(a) 

24 a 26/03/2021 

Início do programa de treinamento em serviço - aperfeiçoamento 
profissional em cirurgia do ombro e cotovelo 

30/03/2021 

 

15.1 A prova será realizada em 2 horas, de 09h às 11h. 

15.2 O candidato deverá preencher, de forma legível, datar e assinar o formulário de 

interposição de recursos para resultado da prova escrita, análise curricular e entrevista, 

disponibilizado no site, e encaminhar por e-mail: nucleodeensino@igesdf.org.br. 

 

16 - Coordenação: 

Leônidas de Souza Bomfim 

 

Mais informações: 

E-mail para contato:nucleodeensino@igesdf.org.br 

Brasília, 21 de Janeiro de 2021. 

 

 

Instiuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 

Centro de Inovação, Ensino e Pesquisa 

Gerência de Ensino 

mailto:nucleodeensino@igesdf.org.br
mailto:nucleodeensino@igesdf.org.br

