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PROGRAMA DE OBSERVERSHIP EM ORTOPEDIA
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SÃO PAULO, SP, BRASIL

✓ OBSERVERSHIP CLÍNICO E CIRÚRGICO EM 1

SUBESPECIALIDADE DE INTERESSE

✓ GRUPO ORTOPÉDICO DE EXCELÊNCIA TÉCNICA

✓ VIVÊNCIA DENTRO DE PRÁTICA CLÍNICA

INTERDISCIPLINAR

✓ EXEMPLO DE BUSSINESS EM SAÚDE

O Programa de Observership em
Subespecialidades Ortopédicas do Instituto Vita é uma
oportunidade de um estágio de curto prazo com vivência
prática para médicos interessados em cirurgia ortopédica.
O programa pode ser de 1 dia, 1 ou 2 semanas, segundo
escolha do interessado e disponibilidade da equipe.

O Vita possui uma equipe integrada e
multidisciplinar composta por ortopedistas e mais de 100
profissionais de outras áreas da saúde: cirurgiões buco-
maxilo-faciais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e
preparadores físicos.

Neste programa de Observership o interessado
escolhe uma das subespecialidades ortopédicas com os
principais objetivos de aprender sobre as técnicas
ortopédicas de ponta conosco e vivenciar o dia-a-dia dos
serviços intersdisiplinares amplamente estruturados do
Instituto.

Atenção: se você está buscando o programa de 12
meses clique aqui, e se você for membro da sociedade
médica IBRA, veja aqui detalhes deste outra oportunidade
de fellowship no Instituto Vita.

https://institutovita.org.br/cursos/observership-em-ortopedia/
https://institutovita.org.br/cursos/fellowship-em-especialidades-de-ortopedia-e-bmf/
https://institutovita.org.br/cursos/fellowship-ortopedico-ibra/


SUBESPECIALIDADES

ORTOPÉDICAS
E DOCENTES

COLUNA 
Dr Carlos Tucci; Dr Thiago Coutinho; Dr Rafael Sugino; 
Dr Rodrigo Amaral; Dr Rafael Barreto  

MÃO/ PUNHO
Dr João Nakamoto; Dr Luiz Sorrenti; Dr Mateus Saito; Dr 
Ricardo Escudero; Dr Erick Yoshio; Dr Lucas Macedo 

QUADRIL
Dr Henrique Cabrita; Dr Christiano Trindade; Dr Henrique 
Gurgel; Dr Ricardo Marques; Dr Gabriel Maciel  

OMBRO/ COTOVELO
Dr Breno Schor; Dr Alberto Terrível; Dr Alexandre Bitar; 
Dr. Carlos Mendes; Dr. Fernando Barcelos; Dr. 
Guilherme Garofo; Dr Luiz Ribas; Dr Marcelo Cava; Dr
Wagner Castropil

JOELHO
Dr Alexandre Bitar; Dr Alberto Terrível; Dr Caio D’Elia; Dr. 
Daniel Meireles; Dr Guilherme Abreu; Dr. Carlos Mendes; 
Dr. Fernando Barcelos; Dr. Guilherme Garofo; Dr Wagner 
Castropil

PÉ/TORNOZELO
Dr Mauro Dinato;Dr Cristiano Milano; Dr Gabriel Ferraz; 
Dr Gustavo Sato; Dr Márcio Freitas; Dr Miguel Viana; Dra
Tatiana Santos



Ortopedistas e médicos 
com áreas de atuação 
correlatas CARGA 

HORÁRIA

O Observership é um estágio
com duração de 1 dia, 1 ou 2 semanas

com dedicação integral e presencial. 
A carga horária semanal é de 44 horas

PÚBLICO 
ALVO

Vivenciar os diversos aspectos da atividade de 
uma subespecialidade do cirurgião ortopédico 
inserido em equipe interdisciplinar de excelência: 
ambulatório, cirurgias, reabilitação e pesquisa

OBJETIVO



ATIVIDADES
As atividades serão planejadas segundo modelo descrito abaixo 
e realizadas conforme a escala semanal específica do período de 
observership

SEGUNDA TERÇA

Manhã Reunião clínica 

+ Ambulatório 
Cirurgias Cirurgias Fisioterapia Cirurgias

Tarde Ambulatório Ambulatório Ambulatório
Ambulatório + 

Pesquisa
Ambulatório + 
Fechamento

Ambulatório Ortopédico

Participação nas consultas particulares de 
triagem, consultas pré e pós-operatórias do 
grupo. Além de estar no ambulatório do Vita, o 
observador terá a oportunidade de participar 
do ambulatório do Instituto Vita, onde é dada 
assistência gratuita a atletas de alta 
performance sem condições financeira. 
As atividades ambulatoriais serão
desenvolvidas nas unidades Morumbi e 
Higienópolis do Vita.
Carga horária: 14 horas (por semana)

Ambulatório de Reabilitação e LPM

Visita ao departamento de reabilitação do Vita e 
Laboratório de Performance do Movimento 
(LPM). Discussão de protocolos fisioterápicos, 
retorno ao esporte e acompanhamento de 
reabilitação de atletas de alta performance 
atendidos pelo Instituto Vita. 
Carga horária: 4 horas (por semana)

Reunião Clínica

O observador será integrado nas reuniões 
semanais do grupo, envolvendo discussões
de casos clínicos, tópicos teóricos 
específicos, artigos científicos e reunião com 
grupo de radiologistas focados no sistema 
musculoesquelético. 
Carga horária: 4 horas (por semana)

Pesquisa 
Tutoria em interpretação até desenvolvimento de 
projetos evidência científica e pesquisa, desde. 
Conteúdo personalizado para cada observador. 
Carga horária opcional: 2 horas (por semana)

Cirurgias

Em todas as oportunidades possíveis haverá a 
participação em cirurgias do grupo como
assistente observador. Os procedimentos
cirúrgicos acontecem nos principais hospitais 
de São Paulo, incluindo Hospital BP, IGESP, 
Day Clinic Fleury, Hospital Sírio Libanês e 
Hospital Israelita Albert Einstein.
Carga horária: 20 horas (por semana)

QUARTA QUINTA SEXTA



CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO

O currículo será analisado para 
seleção do candidato. O currículo e 
adequação de objetivos servirá de 
critério de desempate em caso de 
haver mais candidatos do que vagas

CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA E 
CERTIFICAÇÃO
O observador receberá um 
certificado para o curso com 
histórico das atividades.
Um relatório das atividades com 
os procedimentos realizados, as 
imagens acadêmicas de interesse 
e material didático de relevância
para o acompanhamento do 
período de observership e 
consulta após essa atividade

DATAS
As datas serão disponibilizadas segundo 

disponibilidade do grupo da especialidade escolhida. A 
escolha de datas para cada observador será feita de 

maneira personalizada. Para checar a disponibilidade 
atual de datas, entre em contato conosco 



ENDEREÇOS 
IMPORTANTES

Vita Higienópolis
R. Mato Grosso, 306, 1º andar – Higienópolis –
São Paulo – SP | 01239-040 

Vita Morumbi
Praça Roberto Gomes Pedrosa, Portão 1 –
Morumbi – São Paulo – SP | 05653-070

Hospital BP 
Rua Maestro Cardim, 769 – Bela Vista – São 
Paulo – SP | 01323-001

IGESP
Rua Silvia, 276 – Bela Vista – São Paulo – SP 
|01331-010

Hospital Sírio Libanês
Rua Dona Adma Jafet, 91 – Bela Vista – São 
Paulo – SP | 01308-050

Hospital Albert Einstein – Unidade Morumbi
Av. Albert Einstein, 627 - Jardim Leonor, São 
Paulo - SP, 05652-900

Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU)
Rodovia Hélio Smidt, s/nº – Cumbica –
Guarulhos – SP |; 07190-100

Aeroporto de Congonhas (CGH)
Avenida Washington Luiz, s/nº – São Paulo –
SP | 04626-911

A estadia em São Paulo durante o programa é 
inteiramente de responsabilidade do observador



CUSTOS AO VISITANTE

R$2000
ou isento mediante a requisição * 

OBSVERSHIP 1 SEMANA

INSTITUTO VITA 
CNPJ 06.334.269/0001-90
Banco Itaú
Agência: 1664
Conta corrente: 16115-3
Código IBAN: BR42 6070 1190 0166 4000 0161 153C 1
Código SWIFT: ITAUBRSP

Após a transferência, favor enviar comprovante de 
pagamento para ensino@institutovita.org.br. Serão
geradas notas fiscais referentes ao pagamento.

Em caso de desistência será estornado 50% do 
valor pago.

O valor total poderá ser pago em até 3 parcelas
(uma vez ao mês), com a última parcela paga em
até 7 dias antes do início do programa. 
Os pagamentos deverão ser feitos através de 
transferência bancária ou Pix utilizando os dados 
abaixo:

OBSVERSHIP 2 SEMANAS

R$3000
ou isento mediante a requisição *

Este programa não possui bolsa a ser recebida pelo 
Observer e custos são descritos abaixo:

* poderão pedir isenção os candidatos que não tenham 
nenhum suporte financeiro para fins de educação e 

treinamento técnico advindo de empresas, Instituição 
ou Hospital de origem do interessado 

mailto:ensino@instituovita.org.br


APLICAÇÃO DE PEDIDO

Para aplicar a sua candidatura ao programa de Observership
do Instituto Vita, por favor complete o formulário neste link

Neste link serão pedidos algumas informações e 
documentos: 

Certifique-se que tenha enviado aos coordenadores do 
programa documentação: 

• nome, endereço, telefone e email; 
• especialidade ortopédica em que está interessado;
• objetivos específicos de sua visita;
• datas sugeridas
• currículo atualizado e foto profissional; 

O candidato deve ler e aceitar os termos do programa

Se o aluno não for brasileiro, é obrigatória a contratação de 
seguro saúde de viagem para o seu período de estadia no 
Brasil.

MAIS INFORMAÇÕES
www.institutovita.org.br

www.institutovita.org.br/cursos/observership-em-ortopedia/

ensino@institutovita.org.br

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2g3LNKxjlKBTuSWzooUFGBkCEV_nRIkzpEx7VwcuKzqQPfQ/viewform
http://www.institutovita.org.br/
https://institutovita.org.br/cursos/observership-em-ortopedia/
https://institutovita.org.br/cursos/observership-em-ortopedia/


institutovita@institutovita.org.br
www.institutovita.org.br

mailto:institutovita@institutovita.org.br
http://www.institutovita.org.br/

