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LOT-UFRGS – formação e atividades da liga acadêmica de ortopedia e traumatologia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
Claudia Carolina Schnorr; William Bernardo Specht Rabuske; Giovanni Fabrizzio Pedrotti; Bruno Vargas Silva; Guilherme Pinheiro 
Machado; Gustavo Borchardt Bottega; Marcelle Jaeger Anzolch; Rafaela Dias Barbosa; Carlos Roberto Galia - UFRGS 
 
Introdução: A partir da iniciativa de um grupo de estudantes, com interesses em comum Ortopedia e Traumatologia, surgiu o projeto 
de Extensão filiado à pró-reitoria de Extensão da Universidade (UFRGS) para a formação da Liga de Ortopedia e Traumatologia 
(LOT- UFRGS). Objetivo: Analisar as atividades e os projetos de extensão realizados pela LOT-UFRGS em seu primeiro ano de 
atividade. Metodologia: Análise transversal das atividades da LOT-UFRGS em 2015. Resultados: Sob a coordenação do Dr. Carlos 
Galia – Professor do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre - formamos a diretoria da Liga 
com 8 integrantes. Formulamos seu nome, abreviatura, logo, roteiro e aula inaugural com o tema “Traumatologia, o que todo médico 
deve saber?”. Os temas abordados na aula inaugural contemplaram conceitos básicos: o primeiro atendimento na sala de trauma 
ortopédico, abordagem a fraturas, luxações, lesões ligamentares e osteoartroses. Dentre os convidados, estiveram presentes o Dr. 
Carlos Macedo, chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologiado HCPA, Dr. Luiz Roberto Marczyc, Dr. Maurício Longaray, Dr.Ronei 
Anzolch e Dr. José Zimermann. Após o evento, houve uma seleção dentre os interessados para integrar a LOT-UFRGS, totalizando 
assim 18 membros. Os módulos de aulas teóricas, de duração mínima de 1 hora, abordaram os temas de semiologia ortopédica e, 
em sequência, assuntos prevalentes em mão, ombro, quadril, joelho, pé, tornozelo, fraturas e materiais de síntese. Ademais, 
proporcionamos aos membros algumas atividades facultativas, como possibilidade de inserção no Grupo de Pesquisa Ortopédica do 
HCPA, acompanhamento ambulatorial e cirúrgico no HCPA e de Trauma ortopédico no HPS de Porto Alegre. Por fim, na semana 
Acadêmica da Medicina da UFRGS, proporcionamos um Mini-Curso abordando identificação e condutas das lesões mais comuns em 
Traumatologia e Ortopedia ministrado pelo Dr. Ronei Anzolch, chefe do Serviço de Traumatologia do HPS. Conclusão: Acreditamos 
que, com encontros quinzenais, foi possível compilar boa parte do conhecimento ortopédico e traumatológico discutido na formação 
da Liga Acadêmica. O desafio para o ano de 2016 é ampliar o programa teórico, abordando além das áreas já trabalhadas, assuntos 
de coluna vertebral, pediátrica, oncológica e microcirurgia. Planejamos ainda instituir atividades práticas de imobilização e um 
programa obrigatório mínimo de acompanhamento ambulatorial, cirúrgico e de emergência. Unitermos: Liga de ortopedia e 
traumatologia da UFRGS; Liga acadêmica; Ortopedia e traumatologia 

 
 
 
 
 
 
 




