
Local: Anfiteatro do Pavilhão 
Fernandinho Simonsen. 

Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112 - 2º 
andar - Tel: (11) 2176-1570 / 

7672-5196. 
Publico alvo: Médicos e fisioterapeutas. 
Todas as quintas-feiras das 10h às 11h 

 

Programa de Educacao continuada 
em traumatologia do Esporte 
Grupo de trauma no esporte da Sta Casa de Sao Paulo 

Fisiologia do esporte 
Lesões nos esportes 
Joelho 
Ombro 
Coluna vertebral 
Pé e tornozelo 
Quadril 
Mão e punho 
Lesões musculares 
Lesões pediátricas 
Treinamento esportivo 

Inscriçoes esportesantacasa@yahoo.com.br 

MODULO I 
1.o semestre 2018 



Programa de Educacao continuada 
em traumatologia do Esporte 
Grupo de trauma no esporte da Sta Casa de Sao Paulo 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR FEV-JUN 2018 
•  Lesões musculares nos esportes pt 1 
•  Lesões musculares nos esportes pt 2 
•  Metatasalgia no esporte 
•  Ombro do arremessador 
•  Sarcopenia no esporte 
•  Osteocondrites nos esportes 
•  Afecções da mão nos esportes 
•  Artrose no joelho do atleta 
•  Tendinopatia nos esportes 
•  Mulher no esporte 
•  Concussão no esporte 
•  Retorno ao esporte apos atroplastia 
•  Instabilidades no ombro 
•  Lesões no atletismo 
•  Futebol pt1- preparacao fisica e prevenção 
•  Futebol pt2- Lesões e tratamento 
 
Reunião interdisciplinar trauma do esporte-
radiologia: Discussão de casos clínicos e imagem 
toda ultima quinta do mês.   
 



Programa de Educacao continuada 
em traumatologia do Esporte 
Grupo de trauma no esporte da Sta Casa de Sao Paulo 

Nossas aulas ocorrem às 5.as-feiras das 10 as 11h  
no anfiteatro do Pavilhão Fernandinho Simonsen. 
Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112 - 2º andar - Tel: 
(11) 2176-1570 / 7672-5196. 
 
A sequencia de nossas aulas não seguirá 
exatamente a grade prliminar. Aguarde sempre a 
confirmação do tema e palestratnte via whatsapp 
ou em nossa pagina do facebook 
@esportesantacasa . 
 
Algumas aulas serão gravadas e, posterirormente, 
disponibilizadas em nosso canal YOUTUBE. 
Tambem, algumas aulas serão gravadas e 
transmitidas ao vivo em nossa Fan Page do 
Facebook. 
 
Emitimos certificados para 70% dos presentes em 
nossas aulas 
Entrada franca! 


