
Horário Atividade

08:00 - 09:00 Abertura do Congresso e entrega de material

09:00 - 10:00 MÓDULO 1 - Padrões de fraturas desafiadores e suas soluções (Auditório CBTO)

09:00 - 09:15 Fraturas posterolaterais do planalto tibial: algoritmo de tratamento

09:15 - 09:30 Fraturas da cabeça femoral: vias de acesso e estratégias de fixação

09:30 - 09:45 Fraturas distais do úmero no plano coronal: dicas e truques para evitar complicações

09:45 - 10:00
Fraturas da lâmina quadrilátera do acetábulo: como reduzir utilizando as vias ilioinguinal e 

intrapélvica? Como manter a redução?

10:00 - 10:50 Atividades da indústria 1

10:50 - 11:20 Visita aos stands

11:20 - 12:30
Conferências Internacionais 1: fraturas geriátricas (Auditório CBTO)

Haverá tradução simultânea 

11:20 - 11:35
Fraturas proximais do úmero por fragilidade: tendências atuais no tratamento não operatório, 

fixação e artroplastias

11:35 - 11:50 Fraturas distais do úmero por fragilidade: estratégias atuais de tratamento 

11:50 - 12:05 Manejo das fraturas acetabulares osteoporóticas

12:05 - 12:20 Fraturas nativas distais do fêmur na população geriátrica: são todas iguais? 

12:20 - 12:30 Perguntas & Respostas

12:30 - 13:30 Almoço

13:30 - 14:30 MÓDULO 2 - Manejo das fraturas associadas articulares e diafisárias (Auditório CBTO)

13:30 - 13:45 Proximal do úmero com extensão diafisária 

13:45 - 14:00 Diafisária distal do fêmur com extensão articular 

14:00 - 14:15 Diáfise da tíbia com extensão articular (proximal ou distal)

14:15 - 14:30 Perguntas & Respostas

14:30 - 15:20 Atividades da indústria 2

15:20 - 15:50 Visita aos stands

15:50 - 17:00 MÓDULO 3 - Técnicas de fixação intramedular na tíbia (Auditório CBTO)

15:50 - 16:05 Portal suprapatelar: indicações, técnica e potenciais armadilhas 

16:05 - 16:20 Via parapatelar extra-articular em semi-extensão: indicações, limites e técnica 

16:20 - 16:35
Posição com o membro em figura-4 para a fixação intramedular da tíbia: técnica e dicas para 

evitar problemas

16:35 - 16:50 Fixação transpatelar e parapatelar com o joelho em flexão: um "animal" em extinção? 

16:50 - 17:00 Perguntas & Respostas

17:00 - 17:50 Atividades da indústria 3

24 de maio de 2023 - Quarta-feira
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Horário Atividade

08:00 - 09:30
Curso 1: Fraturas da clavícula e da escápula (Auditório CBTO)

Haverá tradução simultânea 

08:00 - 08:10 Fraturas diafisárias da clavícula: mippo, placa ântero-inferior, placa superior ou dupla placa? 

08:10 - 08:20 Fraturas do 1/3 distal da clavícula: evitando armadilhas

08:20 - 08:30
Fraturas extra-articulares da escápula: acrômio, coracoide e espinha da escápula: conceitos 

atuais 

08:30 - 08:40 Fraturas da glenóide: quando e como ir pela via anterior, quando ir posterior? 

08:40 - 09:20 Discussão aberta com apresentação de caso - ombro flutuante 

09:20 - 09:30 Perguntas & Respostas

08:00 - 09:30 Curso 2: Trauma complexo do pé (Sala Araucária)

08:00 - 08:10 Fraturas do colo do tálus: vias de acesso, redução e técnicas de fixação 

08:10 - 08:20
Fratura em quebra-nozes do cuboide com encurtamento agudo da coluna lateral do pé: 

princípios de tratamento 

08:20 - 08:30 Fraturas desviadas do navicular: quando e como operar? 

08:30 - 08:40 Lesões de Lisfranc: fixação rígida ou elástica? 

08:40 - 09:20 Discussão aberta com apresentação de caso - trauma complexo do pé 

09:20 - 09:30 Perguntas & Respostas

08:00 - 09:30 Curso 3: Estou de volta! - Teoria das colunas (Sala Azaleia)

08:00 - 08:10 A teoria das colunas nas fraturas do planalto tibial

08:10 - 08:20 A teoria das colunas nas fraturas do pilão tibial

08:20 - 08:30 A teoria das colunas nas fraturas distais do úmero

08:30 - 08:40 A teoria das colunas nas fraturas distais do rádio

08:40 - 09:20 Discussão aberta com apresentação de caso - fratura complexa do planalto tibial

09:20 - 09:30 Perguntas & Respostas

09:30 - 10:20 Atividades da indústria 4

10:20 - 10:50 Visita aos stands

25 de maio de 2023 - Quinta-feira
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10:50 - 12:20 Mesa redonda 1: um caso, um aprendizado (Auditório CBTO)

10:50 - 11:20 CASO 1 - Ainda não está infectado, mas prescreva ciprofloxacina ao paciente

11:20 - 11:50 CASO 2 - Apenas uma simples fratura transtrocantérica: se arrependimento matasse... 

11:50 - 12:20
CASO 3 - Houston, temos um problema: A haste não sai! Por favor, tragam o "Martelo do 

Thor"! 

12:20 - 12:30 Cerimônia oficial de abertura do XXVIII CBTO - (Auditório CBTO)

12:30 - 13:30 Almoço

13:30 - 14:30
Conferências internacionais 2: Conceitos atuais no manejo das fraturas (Auditório CBTO)

Haverá tradução simultânea 

13:30 - 13:45
Fraturas periprotéticas do quadril e do joelho: quando fixar, quando revisar e como maximizar 

os resultados 

13:45 - 14:00 Otimizando resultados no manejo das fraturas diafisárias do úmero 

14:00 - 14:15 Informações atuais sobre regeneração óssea

14:15 - 14:30 Perguntas & Respostas

14:30 - 15:20 Atividades da indústria 5

15:20 - 15:50 Visita aos stands

15:50 - 16:40 MÓDULO 4 - Controvérsias no trauma ortopédico (Auditório CBTO)

15:50 - 16:00 Fraturas diafisárias do fêmur: existe um limite para a fixação retrógrada?

16:00 - 16:10 Indicações, limites e técnica da fixação intramedular da fíbula 

16:10 - 16:20
Fixação de fraturas diafisárias do antebraço: implantes 3,5 ou 2,7, bloqueados ou não? Fixação 

intramedular?

16:20 - 16:30 Padrões simples de fraturas do olécrano: será o fim da banda de tensão? 

16:30 - 16:40 Fraturas multifragmentares da patela: as placas resolveram o problema?

16:40 - 17:40 Temas Livres 1 (Auditório CBTO)

17:40 - 18:35
Conferências internacionais 3 - Técnicas especiais (Auditório CBTO)

Haverá tradução simultânea 

17:40 - 17:55 Fraturas distais do fêmur: quando dupla placa, quando associação haste-placa? 

17:55 - 18:10 Fixação iliossacral: como evitar problemas na fixação do sacro dismórfico? 

18:10 - 18:25 Maximizando os resultados no manejo das fraturas da cabeça do rádio 

18:25 - 18:35 Perguntas & Respostas

18:35 Social
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Horário Atividade

08:00 - 09:30 Curso 4: Manejo pós-operatório (Auditório CBTO)

08:00 - 08:10 Manejo da dor após fixação de fratura: o papel do cirurgião do trauma ortopédico

08:10 - 08:20
Profilaxia anti-trombótica após fixação de fratura: estamos aplicando corretamente os 

conhecimentos atuais? 

08:20 - 08:30 Descarga de peso após fixação de fraturas do planalto tibial e do tornozelo: quando e como? 

08:30 - 08:40 Manejo pós-operatório da ferida? Terapia com curativo de pressão negativa: conceitos atuais

08:40 - 09:20 Discussão aberta - Discussão de caso - Foco no manejo pós-operatório 

09:20 - 09:30 Perguntas & Respostas

08:00 - 09:30
Curso 5: Trauma pediátrico (Auditório CBTO)

Haverá tradução simultânea 

08:00 - 08:10 Fraturas supracondilianas do úmero: técnicas de redução e fixação 

08:10 - 08:20 Manejo do politrauma pediátrico: crianças não são pequenos adultos 

08:20 - 08:30 O que fazer e o que não fazer ao tratar fraturas fisárias

08:30-08:40 Manejo das fraturas em pacientes com doenças neuromusculares 

08:40 - 08:50 Fraturas da pelve e acetábulo pediátricas: quando e como operar? 

08:50 - 09:20 Discussão aberta - Discussão de caso - Politrauma pediátrico

09:20 - 09:30 Perguntas & Respostas

08:00 - 09:30
Curso 6: Reconstrução de partes moles: o papel do cirurgião do trauma ortopédico (Sala 

Araucária)

08:00 - 08:10 Retalho  gastrocnêmio medial e lateral: indicações e técnica 

08:10 - 08:20 Retalho solear: indicações e técnica 

08:20 - 08:30 Retalho sural de fluxo reverso: indicações e técnica 

08:30 - 08:40 Tratamento e resultados na fasciite necrotizante

08:40 - 09:20 Discussão aberta - Discussão de caso - Reconstrução de partes moles

09:20 - 09:30 Perguntas & Respostas

09:30 - 10:20 Atividades da indústria 6

10:20 - 10:50 Visita aos stands

26 de maio de 2023 - Sexta-feira
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10:50 - 11:50 Mesa redonda 2: "Jovens cirurgiões do trauma ortopédico" (Auditório CBTO)

10:50 - 11:20 CASO 1 - Fratura exposta da tíbia

11:20 - 11:50 CASO 2 - Fratura diafisária do úmero

11:50 - 12:50
Conferências internacionais 4: O Estado da arte (Auditório CBTO)

Haverá tradução simultânea 

11:50 - 12:05 Pseudartrose: atualização no "conceito diamante"

12:05 - 12:20
Novas técnicas e estratégias em princípios aplicados a fratura e artroplastia: como conseguir os 

objetivos pensando fora da caixa? 

12:20 - 12:35 O cotovelo rígido: algoritmo de tratamento 

12:35 - 12:50 Manejo agudo da luxação do joelho: dicas para evitar complicações 

12:50 - 13:00 Perguntas & Respostas

13:00 - 14:00 Assembleia SBTO (Auditório CBTO)

13:00 - 14:00 Almoço

14:00 - 15:00 Conferências das Sociedades Latino-americanas de Trauma Ortopédico (Auditório CBTO)

14:00 - 14:15 Fixação minimamente invasiva do tornozelo com placa: quando e como? 

14:15 - 14:30 Fraturas subtrocantéricas de alta energia: posicionamento do paciente, redução e estratégias de fixação 

14:30 - 14:45 Fraturas atípicas do fêmur: conceitos atuais e manejo 

14:45 - 15:00
Fraturas associadas do colo femoral e diáfise: otimizando os resultados, reduzindo 

complicações 

15:00 - 15:50 Atividades da indústria 7

15:50 - 16:20 Visita aos stands

16:20 - 17:00 Temas Livres 2 - (Auditório CBTO)

17:00 - 18:00
Simpósio AO  (Auditório CBTO)

Haverá tradução simultânea 
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Horário Atividade

08:00 - 09:00 Curso 7: Posicionamento do paciente: prono (Audiório CBTO)

08:00 - 08:15 Quando e como ir em decúbito prono nas fraturas distais do fêmur (Hoffa)? 

08:15 - 08:30 Quando e como ir em decúbito prono nas fraturas do planalto tibial?  

08:30 - 08:45 Quando e como ir em decúbito prono nas fraturas do tornozelo (maleolares e pilão)? 

08:45 - 09:00 Perguntas & Respostas

08:00 - 09:00 Curso 8: Posicionamento do paciente: lateral (Sala Araucária)

08:00 - 08:15 Quando e como ir em decúbito lateral nas fraturas do úmero? 

08:15 - 08:30 Quando e como ir em decúbito lateral nas fraturas do fêmur? 

08:30 - 08:45 Quando e como ir em decúbito lateral nas fraturas do planalto tibial? 

08:45 - 09:00 Perguntas & Respostas

08:00 - 09:00 Curso 9: Posicionamento do paciente: "floppy" (Sala Azaleia)

08:00 - 08:15 Quando e como ir em floppy nas fraturas do planalto tibial? 

08:15 - 08:30 Quando e como ir em floppy nas fraturas do tornozelo (maleolares e pilão)?

08:30 - 08:45 Quando e como ir em floppy nas fraturas do acetábulo? 

08:45 - 09:00 Perguntas & Respostas

09:00 - 09:50 Atividades da indústria 8

09:50 - 10:20 Visita aos stands

10:20 - 10:50 Sessão especial: Destaques - Melhor Tema Livre e Melhor Pôster - (Auditório CBTO)

10:50 - 11:50
Conferências internacionais 5: Fraturas articulares complexas (Auditório CBTO)

Haverá tradução simultânea 

10:50 - 11:05
Fraturas  proximais de úmero complexas: algumas coisas para lembrar ... E outras para 

esquecer

11:05 - 11:20 Conceitos atuais e estratégias de tratamento nas fraturas-luxações do cotovelo 

11:20 - 11:35 Estratégias de fixação nas fraturas distais do rádio complexas: dicas para evitar armadilhas

11:35 - 11:50 Perguntas & Respostas

11:50 - 12:00
Três sorteios de hospedagens para o período do evento XXIX CBTO 2024 - SC (Auditório 

CBTO)

12:00 - 12:10 Agradecimentos e Encerramento do XXVIII CBTO (Auditório CBTO)

27 de maio de 2023 - Sábado
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