
                                          MENSAGEM DO SUPERVISOR 

           O inicio das atividades do CAS-Centro de Atenção à Saúde do Hospital  
Universitário da UFJF foi o ponto de partida para a reestruturação do Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia  da instituição .
           Durante o biênio 2008-2009 , paralelamente  a uma ampla reforma das 
instalações da tradicional Unidade Hospitalar Santa Catarina e com o incentivo 
e decisivo apoio do Diretor Geral do HU-UFJF Dr. Dimas Augusto de Carvalho 
Araújo e demais diretores , o serviço ganhou novos equipamentos , ampliou –
se a equipe e elaborou-se um detalhado  projeto de Residência Médica em 
Ortopedia , aprovado sem ressalvas pelo Ministério da Educação e Cultura .
          Em 2010 os primeiros Médicos Residentes do Serviço de  Ortopedia e  
Traumatologia  foram  admitidos  no  HU-UFJF  e  o  balanço  extremamente 
positivo  das  atividades  desenvolvidas   demonstram claramente  os  esforços 
desenvolvidos  e  o  potencial  do  Serviço  e  da  instituição  como  unidade 
referencial  macro-regional  também  em  Ortopedia  ,  cumprindo  assim  sua 
missão de desenvolver a pesquisa e a extensão além de  prover assistência 
médica de qualidade à população assistida pelo Sistema Único de Saúde.
        Os convênios celebrados com  instituições públicas e privadas e o suporte 
da FHU-Fundação de Apoio ao Hospital Universitário da UFJF asseguram uma 
formação  diversificada  aos  médicos  em  treinamento  oriundos  de  diversas 
cidades do Estado de Minas Gerais .Os Residentes contam ainda com uma 
grade de trabalho  e de atividades didáticas em consonância com as diretrizes 
do  MEC e  da  Sociedade  Brasileira  de  Ortopedia  e  Traumatologia  ,  ambas 
desenvolvidas no âmbito de uma das maiores e melhores Universidades do 
país e que passa por um  especial momento de enorme desenvolvimento, em 
todos os sentidos.
       Nos slides de apresentação do Programa disponíveis neste website se 
pode conhecer um pouco  do trabalho aqui desenvolvido e dos princípios que 
formam  a  essência do pensamento do grupo.
       É , portanto ,com grande entusiasmo e otimismo  que se projeta o futuro do 
Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do HU-UFJF e 
é com este  mesmo  espírito  que toda a comunidade ortopédica da cidade e 
região , bem como os alunos de graduação da UFJF; são recebidos no Serviço 
de Ortopedia e Traumatologia .

      Cordialmente ,

      Dr. Elmano de Araújo Loures 
      Supervisor do Programa de Residência Médica em Ortopedia e
      Traumatologia do Hospital Universitário da UFJF


