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Objetivos:
Estudar e avaliar criticamente os principais métodos favorecedores da consolidação de fraturas e do tratamento das
anomalias de consolidação, em nível experimental, com ênfase nos conhecimentos mais recentes.

Justificativa:
Há crescente aumento do número de fraturas na população, seja pelo aumento de acidentes de trânsito, esportes,
trabalho e pela própria maior longevidade das pessoas que faz com que haja aumento de fraturas osteoporóticas. Além
do tratamento convencional de cada fratura, que leva em consideração o osso, tipo de fratura, qualidade óssea, tipo de
implantes e perfil do paciente, tem havido interesse crescente no estudo de métodos que possam auxiliar na
consolidação das fraturas, com o objetivo de encurtar o tratamento e diminuir a incidência de anomalias de
consolidação.
A justificativa desta disciplina apoia-se na necessidade de oferecer ao aluno de pós-graduação o estudo de novos
métodos experimentais de estimulação da osteogênese, analisá-los sob a óptica da evidência científica, de modo a
aprofundar o conhecimento sobre o tema.

Conteúdo:
1- Mecanismo de formação do calo ósseo, com ênfase na cascata de eventos que associa diferenciação celular, fatores
de crescimento, sinais bioquímicos e mecanotransdução.
2- Anomalias de consolidação óssea e sua correlação com a influência de fatores mecânicos na diferenciação celular do
processo reparativo anormal.
3- Mecanismos de neoformação óssea envolvidos na osteogênese por distração.
4- Terapia gênica no tratamento das anomalias de consolidação.
5-Uso de fatores de crescimento no tratamento das anomalias de consolidação.
6- Aplicação de ultra-som de baixa intensidade e desenvolvimento de calo ósseo.
7- Agentes farmacológicos usados como adjuvantes na consolidação da fratura.
8- Uso de scaffolds e desenvolvimento de calo ósseo
9- Fatores de crescimento e diferenciação óssea
10- Engenharia de tecidos aplicada à consolidação da fratura
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Forma de avaliação:
As avaliações terão por base o desempenho do aluno nas apresentações orais e na participação nos seminários.

Observacão:
As avaliações terão por base o desempenho do aluno nas apresentações orais e na participação nos seminários.
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