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O Departamento de Ortopedia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

foi fundado pelo Professor José Paulo Marcondes de Souza, em abril de 1958. Ao 

fazê-lo, o Prof. Marcondes procurou basear-se na escola inglesa de ortopedia, 

recém chegado que estava de sua viagem de estudos a Oxford, sob os auspícios 

do British Council. Acabara, então, de estagiar com o Professor José Trueta, 

insigne professor espanhol, que galgou todos os postos da carreira universitária 

na multi-centenária universidade daquela cidade, chegando a chefe do 

Departamento de Ortopedia, no Nuffield Orthopaedic Center. O Prof. Trueta 

ganhara notoriedade mundial com os estudos sobre o desenvolvimento e 

decadência do esqueleto humano e com a descrição da circulação sangüínea 

intra-óssea e da fisiopatologia da osteomielite, doença de extrema importância 

naquela época dos primórdios da antibioticoterapia. O Prof. Marcondes foi 

grandemente influenciado pelo Prof. Trueta na sua formação médica, o que ditaria 

o modelo de pós-graduação por ele instituído anos mais tarde. 

Ao fundar o Departamento de Ortopedia, ainda na Santa Casa da 

Irmandade de Misericórdia de Ribeirão Preto, o Prof. Marcondes não contava 

sequer com área física para iniciar o atendimento de seus pacientes, fazendo-o 

em pequena sala gentilmente cedida por outros professores. As operações 

ortopédicas foram viabilizadas graças à cessão de três leitos pelo Departamento 

de Cirurgia. As atividades didáticas aos alunos do curso médico foram iniciadas 

quase de imediato, com a colaboração do Prof. Fernando Ferreira Machado, 

primeiro assistente do Prof. Marcondes, transferido do Departamento de 

Morfologia para o de Ortopedia, já a partir de agosto de 1958. Apesar das 

dificuldades iniciais, o Prof. Marcondes estava imbuído do espírito de fundar uma 

nova escola ortopédica, interiorizando o ensino da Ortopedia e Traumatologia, 

então restrito a poucas capitais estaduais e à capital federal, na época o Rio de 

Janeiro. Com seu espírito inovador, novamente empreendeu viagem de estudos, 



entre outubro de 1959 e abril de 1960, desta vez a centros ortopédicos dos 

Estados Unidos da América do Norte, com bolsa de estudos da Fundação 

Rockefeller. Pouco depois de seu retorno, o Departamento de Ortopedia obteve a 

contratação dos Professores Camilo André Mércio Xavier, Marcelo M. Moreira, 

Ricardo Fonseca Ribeiro e Luiz Gonzada Olivério, entre 1960 e 1962. O 

Departamento contava agora com cinco professores, que rapidamente se 

integraram na carreira universitária, defendo suas teses de doutorado, numa 

época em que ainda não havia cursos de pós-graduação. 

Em agosto de 1961 foi inaugurada a primeira sede própria do Hospital das 

Clínicas da FMRP-USP, no prédio da antiga Maternidade Sinhá Junqueira, que 

hoje alberga a Unidade de Emergência do atual complexo hospitalar. O 

Departamento de Ortopedia recebeu enfermarias próprias, totalizando 25 leitos, e 

salas de ambulatório, o que possibilitou o seu primeiro surto de desenvolvimento, 

inclusive a criação da residência médica em Ortopedia e Traumatologia, em 1963, 

a primeira do interior brasileiro. Desde essa época, o Departamento recebeu a 

visita de vários professores estrangeiros, que muito contribuíram para o seu 

desenvolvimento. Em 1965, o Prof. Marcondes realizou o Congresso Brasileiro de 

Ortopedia e Traumatologia em Ribeirão Preto, o primeiro fora da capital federal ou 

de uma capital estadual, numa clara demonstração do prestígio que já gozava o 

Departamento por ele fundado havia tão pouco tempo e da qualidade do trabalho 

por ele desenvolvido. 

Pouco depois, alguns professores (MMM, RFR e LGO) se retiraram, mas 

em 1968 o Departamento obteve o concurso do Prof. Gottfried Köberle, o que 

resultou num quadro funcional de somente três docentes. Em conseqüência disso, 

em 1970 o Departamento de Ortopedia fundiu-se ao Departamento de Cirurgia, 

formando o Departamento de Cirurgia, Ortopedia e Traumatologia, no bojo de uma 

reforma departamental em andamento na Universidade de São Paulo. Embora 

tivesse passado à condição de Disciplina de Ortopedia e Traumatologia desse 

Departamento, gozava de razoável grau de liberdade, que lhe permitiu encetar 

novo surto progressista. Já a partir de 1971, novos professores foram sendo 

progressivamente agregados à Disciplina: Roberto Sérgio de Tavares Canto 



(1971), Andrés Edgar Rodriguez Fuentes (1974), Cláudio Henrique Barbieri 

(1975), Cleber Antônio Jansen Paccola (1976), José Batista Volpon (1978), Helton 

Luiz Aparecido Defino (1985), Nilton Mazzer (1986) e Celso Hermínio Ferraz 

Picado (1987). Desse novo grupo, apenas os dois primeiros desligaram-se da 

FMRP, em 1975 e 1976, respectivamente, para assumirem posições de projeção 

em importantes faculdades de medicina do País. O grupo restante de docentes foi 

responsável pelo desenvolvimento progressivo e maduro que se seguiu, que 

incluiu a ampliação da residência médica em Ortopedia e Traumatologia e a 

criação das especialidades, como a Cirurgia da Mão e do Membro Superior, 

Microcirurgia Restauradora dos Membros, Ortopedia Pediátrica, Cirurgia da 

Coluna Vertebral, Cirurgia do Joelho e Trauma Ortopédico. Mais recentemente, 

foram agregados ao grupo os Professores Maurício Kfuri Júnior (2006), Edgard 

Eduard Engel (2008), Flávio Luiz Garcia (2010) e Marcelo Riberto (2010). Os 

objetivos dessas aquisições foram: reforçar a Cirurgia do Trauma e do Joelho 

(MKJ) e a Cirurgia do Quadril (FLG); criar a área de Oncologia Ortopédica (EEE), 

até então praticada independentemente pelas demais especialidades; e introduzir 

a disciplina de Fisiatria na FMRP e assumir a coordenação do Centro de 

Reabilitação do HCFMRP (MR). Os Professores José Paulo Marcondes de 

Souza∗, Camilo André Mércio Xavier, Fernando Ferreira Machado∗ e Andrés 

Edgar Rodriguez Fuentes aposentaram-se em 1982, 1996, 1998 e 2011, 

respectivamente, o primeiro e o terceiro já tendo falecido. 

Além dos docentes, o Departamento procurou ampliar o seu quadro de 

profissionais com a contratação de médicos assistentes pelo Hospital das Clínicas. 

Atualmente, 18 médicos colaboram com o Departamento, exercendo suas 

atividades nas diversas especialidades: Frederico Balbão Roncaglia, Márcio Takey 

Bezuti, Luis Garcia Mandarano Filho e Ricardo Alberto Lupinacci Penno, na 

Cirurgia da Mão; Paulo Sérgio Arré Cunha, Fabrício Fogagnolo, Rogério Carneiro 

Bitar, Rodrigo Salim e Rafael Lara de Freitas, na Cirurgia do Trauma e Joelho; 

Paulo Henrique Bortolin, Daniel Mendes Leal, Daniel Augusto Carvalho Maranho e 

                                                 
∗ Falecido 
∗ Falecido 



Rodrigo Gonçalves Pagnano, na Ortopedia Pediátrica; Carlos Fernando Pereira da 

Silva Herrero, na Cirurgia da Coluna; Nelson Fabrício Gava, na Oncologia 

Ortopédica; Artur Tomotaka Sugo, na Cirurgia do Quadril; Antônio José da Cruz 

Santos, na Fisiatria; e Eduardo Uehara, no apoio funcional. 

A atividade de residência médica especializada sempre foi uma das 

prioridades do Departamento e o seu fortalecimento consistiu, basicamente, de 

prover estrutura adequada de treinamento e receber um maior número de 

candidatos, muitos deles oriundos de diferentes estados do País e, mesmo, do 

exterior (Bolívia, Panamá, República Dominicana). Dos dois médicos recebidos 

anualmente, nos primórdios do Departamento, o número passou a quatro (1969), 

depois a oito (1978) e, finalmente, a dez (1986), de sorte que nos dias atuais há 

30 residentes de Ortopedia e Traumatologia atuando anualmente nos vários 

setores de atendimento do departamento. Desde o seu início, em 1963, foram 

formados 333 residentes, a grande maioria aprovada no concurso nacional para 

obtenção do título de especialista pela SBOT. A outra especialidade oficialmente 

existente no Departamento, a Cirurgia da Mão, credenciada pela ABCM e pelo 

CNRM, começou suas atividades em 1992, recebendo anualmente três médicos 

para um programa de dois anos de duração, já tendo sido formados 49 

especialistas, a maioria aprovada no concurso nacional para obtenção do título de 

especialista pela ABCM. As demais especialidades, ou áreas de atuação, recebem 

anualmente número variado de candidatos (1 a 2 para Ortopedia Pediátrica, 

Cirurgia do Quadril, Cirurgia da Coluna; 4 a 6 para Cirurgia do Trauma e do 

Joelho), todas no . A residência credenciada em Cirurgia da, já tendo formado 49 

especialistas, a maioria já aprovada no concurso nacional para obtenção do título 

de especialista pela ABCM. Outros 97 especialistas foram formados pelas demais 

áreas de atuação, a saber: 53 em Cirurgia do Trauma e do Joelho, 18 em 

Ortopedia Pediátrica, 14 em Cirurgia do Quadril e 12 em Cirurgia da Coluna.  

Na seqüência do crescimento da residência, foi criado o curso de pós-

graduação strictu sensu em Ortopedia e Traumatologia em 1974, primeiro do 

gênero no País e que rapidamente ganhou o reconhecimento nacional, permitindo 

formar seus novos docentes e docentes de várias outras faculdades de medicina 



do País. Até o momento, foram formados 158 alunos de mestrado e 92 de 

doutorado. 

Em 1978 foi concluída a construção do novo Hospital das Clínicas, com 

amplas instalações e equipamentos de última geração, no qual a Disciplina 

ocupou um andar inteiro, com várias enfermarias, somando 45 leitos. Recebeu, 

também, um grande ambulatório dotado de 10 consultórios individuais, salas de 

curativo, sala de gesso e sala de radiologia própria. Estava pronto o cenário para 

um grande arranque em direção a um futuro promissor. A Disciplina é responsável 

pelo atendimento global que chega a 35.000 pacientes/ano e que resulta em cerca 

de 2.400 procedimentos cirúrgicos, dos quais cerca de 1.000 somente de Trauma 

Ortopédico. Paralelamente ao crescimento paulatino das atividades assistenciais, 

houve também um aumento na qualidade do serviço prestado, na medida em que 

os docentes procuram se aperfeiçoar e adquirir novas tecnologias, principalmente 

através de viagens de estudo em nível de pós-doutorado a centros ortopédicos de 

grande expressão no exterior. As atividades de pesquisa cresceram 

exponencialmente a partir da criação do curso de pós-graduação, passando 

atualmente pela busca à internacionalização pela publicação em periódicos 

internacionais de bom nível de impacto. Laços científicos foram estabelecidos com 

algumas instituições internacionais, como Universidade de Pittsburgh, para 

intercâmbio de docentes, residentes e alunos, e a Fundação AO Internacional, 

para criação da primeira Clínica AO da América Latina, em 1998, situação que 

permite adquirir novas tecnologias e materiais especiais de osteossíntese em 

primeira mão e receber médicos de outros estados e países latino-americanos 

para treinamento especializado, com bolsa AO. 

Apesar da relativa liberdade que gozavam dentro do Departamento, os 

docentes da Ortopedia e Traumatologia sentiam a necessidade de voltar a ter o 

seu próprio departamento, encorajados pela grande projeção nacional obtida. 

Movimento nesse sentido foi iniciado pelo Prof. Camilo André Mércio Xavier, em 

1990, mas foi somente em nova reforma departamental da Universidade de São 

Paulo, empreendida no ano 2000, que a Disciplina Ortopedia e Traumatologia 

fundiu-se à de Anestesiologia, para fundar o novo Departamento, chamado de 



Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor (DBMRAL). 

Tratativas estão sendo encaminhadas agora para que o Departamento volte a 

adotar sua antiga denominação, de Ortopedia e Traumatologia, mais condizente 

com a tradição e a realidade. 

A produção científica do DBMRAL é demonstrada pelo volume de 

publicações nos últimos cinco anos, com 67 trabalhos em periódicos 

internacionais e 118 em periódicos nacionais, além de 52 trabalhos 

completos e 394 resumos em anais de congressos (304 nacionais e 90 

internacionais) e 54 capítulos de livros. 

Nota-se, portanto, que a história do antigo Departamento de Ortopedia, 

depois Disciplina de Ortopedia e Traumatologia e hoje Departamento de 

Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor, foi e continua 

sendo a de um contínuo amadurecimento, que o guindou a um lugar de destaque 

no cenário médico nacional, e até internacional, particularmente em alguns setores 

específicos. 

O Departamento foi abalado em junho de 2011 pela morte prematura 

do Prof. Cleber Antônio Jansen Paccola. Colhido por grave doença em fase 

de grande produtividade profissional, deixou um grande vazio no grupo de 

colegas e na Faculdade. Desempenhou papel preponderante no crescimento do 

Departamento, ao longo de 35 anos de atividades assistenciais, didáticas e de 

pesquisa como docente da FMRP-USP. Defendeu sua tese de doutorado no início 

de 1978 e, no final desse mesmo ano, partiu para a Alemanha, onde estagiou 

durante um ano no serviço de Trauma Ortopédico do Prof. Harald Tscherne, na 

Escola Superior de Medicina de Hannover (Medizinische Hochschule Hannover). 

De volta desse estágio, empenhou-se profundamente para modernizar as 

condutas de tratamento das fraturas e demais traumatismos do aparelho 

locomotor, instalando definitivamente a filosofia AO no âmbito do Departamento. 

Na seqüência, trabalhou incansavelmente para a difusão nacional e, depois, 

internacional dessa filosofia, em conseqüência do que galgou importantes 

posições acadêmicas junto à Fundação AO, com a qual manteve contato 

permanente. Seu progresso na carreira universitária foi um reflexo das suas 



atividades, passando sucessivamente a professor doutor (1978), professor livre-

docente (1984), professor associado (1986) e professor titular (1995). Avesso a 

atividades burocráticas, jamais pleiteou a chefia do Departamento, mas sempre 

trabalhou intensamente por ele. Personalidade polêmica, o Prof. Paccola defendia 

com veemência seus pontos de vista e suas opiniões, procurando ser justo nas 

suas decisões. Sua falta será sentida a todo o momento, mas a lembrança da sua 

figura inconfundível também será permanente. 

 


