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Introdução: O Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre conta com diversas áreas de atuação.
Dentre elas o Serviço abrange pacientes com afeções osteo musculares infantis. A Análise em questão traz dados das cirurgias de
ortopédicas pediátricas realizadas no período de 2010 a 2015, e assim mostrar como se comporta no atendimento dos pacientes do
SUS no que tange assistência aos pacientes. Objetivo: Avaliar a evolução do Serviço de Ortopedia Infantil no período de 5 anos no
que tange as cirurgias realizadas nos pacientes infantis. Métodos: Trata-se de estudo transversal, o qual através de dados
disponibilizados pelo Datasus analisamos os procedimentos cirúrgicos envolvendo as cirurgias pediátricas, a distribuição anual,
comparativo em números absolutos entre os anos de 2010 a 2015. Resultados: Os números totais de procedimentos traumatológicos
foram, em 2010 de 24 e, em 2015, atingiram um número de 28. Com efeito, em 2010 os procedimentos mais realizados foram
tratamento cirúrgico alongamento/ encurtamento miotendinoso, tratamento cirúrgico de pé torto congênito e tratamento cirúrgico de
luxação congênita de quadril, com 12, 7 e 2 procedimentos respectivamente. Já em 2014 os tratamentos cirúrgicos mais realizados
foram tratamento cirúrgico de luxação congênita de quadril, tratamento cirúrgico de pé torto congênito inveterado e tratamento
cirúrgico de pé torto congênito, com 8, 7 e 6 casos respectivamente. Foram realizados 132 procedimentos no total nesses 5 anos
relacionados a 7 códigos de procedimento analisados. Conclusão: Podemos perceber que a constância dos procedimentos
realizados revela a importância do Serviço de Cirurgia Ortopédica Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para a
comunidade. Com o corpo clínico de que conta com Professores, Médicos contratados e Médicos Residentes envolvidos diretamente
com cirurgia ortopédica pediátrica, o Hospital vem suprindo a demanda que lhe é imposta pelo sistema com casos de baixa, média e
alta complexidade. Unitermos: Ortopedia Infantil; Traumatologia infantil; Hospital de Clínicas
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