
 
 

 

Ortopedia  

Carteira de Serviços 

 
 

Atividade na Área da Traumatologia 

Áreas de 
Subespecialização 

Crianças, Adultos e Idosos 

Patologias Procedimentos 

Coluna Vertebral Fraturas 
 
 

Luxações 
 

 
Lesões ligamentares, musculares ou 

tendinosas 

Redução e osteossíntese 
(Técnicas convencionais ou 

minimamente invasivas) 
 

Reparação artroscópica 
 

Redução cruenta ou incruenta 
Imobilização 

Ombro e Cotovelo 

Punho e Mão 

Anca e Bacia 

Joelho 

Tornozelo e Pé 

 
Os doentes são atendidos nas seguintes áreas assistenciais: Serviço de Atendimento Permanente, Consulta 

Externa, Cirurgia Ambulatória, Cirurgia Convencional, Internamento. Todas as cirurgias exigem o 

consentimento informado do doente.  

 

  



 
 

 

Atividade na Área de Ortopedia 

Áreas de 
Subespecialização 

Crianças, Adultos e Idosos 

Patologias 

Cirurgias 
Degenerativa 

Tumoral 
Benigna e 

Secundária 
Deformidades 

Coluna Vertebral 
Hérnia discal, 

osteodiscartrose, 
espondilolistese 

Tumores 
benignos e 

Metastização 

Escolioses, 
cifoses, doença 

reumatismal 

Discectomias, 
descompressão, cirurgia da 

doença metastática e 
tumoral benigna, 

realinhamentos vertebrais, 
artrodeses e artroplastia 

Ombro e 
Cotovelo 

Osteoartrose, rotura 
da coifa, tendinites e 

instabilidades 

Tumores 
benignos e 

Metastização 

Dismorfias da 
omoplata e 

úmero, doença 
reumatismal 

Artroplastias primárias e de 
revisão, artroscopias, cirurgia 

da doença metastática, 
osteotomias peri-articulares, 

plastias ligamentares e 
transferências tendinosas  

Punho e Mão 
Osteoartrose, 

instabilidades, lesões 
ligamentares 

Tumores 
benignos e 

Metastização 

Desvios 
angulares, 

doença 
reumatismal 

Artroplastias primárias e de 
revisão, artroscopias, cirurgia 

da doença metastática, 
osteotomias peri-articulares, 

plastias ligamentares e 
transferências tendinosas 

Anca e Bacia 
Coxartrose, conflitos 
femuroacetabulares 

Tumores 
benignos e 

Metastização 

Insuficiência 
acetabular, 
dismorfia 

femural, doença 
reumatismal 

Artroplastias primárias e de 
revisão, artroscopias, cirurgia 

da doença metastática e 
tumoral benigna, 

osteotomias da anca e 
plastias femuroacetabulares 

Joelho 
Gonartrose, lesões 

meniscais e 
ligamentares 

Tumores 
benignos e 

Metastização 

Joelho valgo, 
varo, recurvato e 

flexo, doença 
reumatismal 

Artroplastias primárias e de 
revisão, artroscopias, cirurgia 

da doença metastática, 
osteotomias do peri-
articulares e plastias 

ligamentares  

Tornozelo e Pé 
Osteoartrose, pé 

diabético e 
neurológico 

Tumores 
benignos e 

Metastização 

Hallux valgus, pé 
plano, pé cavo, 

dedos em garra e 
martelo, doença 

reumatismal 

Artroplastias primárias e de 
revisão, artroscopias, cirurgia 

da doença metastática, 
osteotomias peri-articulares, 

plastias ligamentares e 
transferências tendinosas 

 

Os doentes são atendidos nas seguintes áreas assistenciais: Atendimento Permanente, Consulta Externa, 

Cirurgia Ambulatória, Cirurgia Convencional, Internamento. Todas as cirurgias exigem o consentimento 

informado do doente. 

 


