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Prezado (a) discente, 

 

O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe de professores que 

compõem o módulo Saúde do Adulto e do Idoso VI Sistema Osteomuscular: Ortopedia/ 

Reumatologia/ Saúde, Família e Sociedade VI, do curso de Medicina da UFJ. Nele vocês 

encontrarão informações sobre o planejamento das atividades de ensino remoto do módulo, 

o cronograma das atividades que serão desenvolvidas no decorrer do semestre letivo, além 

dos métodos de ensino-aprendizagem e o sistema de avaliação. 

De forma a garantir uma articulação efetiva das diversas atividades que integram o 

projeto pedagógico do curso, foram estabelecidas as programações semanais integradas, 

cujo principal objetivo é o fortalecimento e a valorização de conteúdos considerados 

fundamentais para a compreensão do processo saúde-doença do aparelho locomotor. 

 

___________________________________________ 
Profa. Dra. Rosane Gouveia Vilela Machado 

Coordenador do módulo Saúde do Adulto e do Idoso VI Sistema Osteomuscular: 
Reumatologia/Ortopedia & Traumatologia 

 Saúde, Família e Sociedade VI 
Curso de Medicina – UFJ  



Módulo: Saúde do Adulto e do Idoso VI 

Curso de Medicina – Universidade federal de Jataí/UFJ 

Regras de Conduta do Módulo  
 

 
1. Os docentes, no início do semestre, entregarão aos discentes os procedimentos 
metodológicos e pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades (plano de 
ensino remoto).  
 
2. As atividades escritas deverão ser entregues nas datas previstas. O descumprimento 
desses critérios na confecção das atividades e na pontualidade da entrega implicará na perda 
de nota (total ou parcial, a critério do docente). Fica proibida a cópia dos textos. Em caso de 
comprovação de cópia a atividade será anulada. 
 
3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes.  
 
4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos docentes, 
segundo as diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG, Seção III, 
Art. 81). 
 
5. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja durante as aulas, 
laboratórios ou depois deles, ou ainda em outros momentos. Para os atendimentos 
extraclasse com o docente, o discente deverá verificar por e-mail a disponibilidade de horário 
e plataforma digital. 
 
6. Não é permitido falar ao telefone durante as aulas. Cada discente se responsabilizará pela 
“poluição” sonora ou visual. O ideal é manter o microfone desligado para evitar interferências, 
ligando apenas em caso de interação ou perguntas durante as aulas digitais 
 
7. Todos alunos deverão ter uma pasta virtual (portfolio virtual), caso haja esta atividade. As 
atividades solicitadas deverão ser anexadas ao portfólio virtual e dependendo do docente 
essas atividades serão enviadas na plataforma digital ou por e-mail.  
 
8. Não é permitido manusear e falar ao telefone durante as atividades. Cada discente se 
responsabilizará pela “poluição” produzida em sala de aula, seja ela sonora ou visual.  
 
9. Não é obrigatório que o aluno mantenha a câmera ligada, entretanto, é recomendado que 
o faça para contribuir com o desenvolvimento das aulas e a interação entre os participantes 
das mesmas. Dependendo do docente a participação efetiva com perguntas e câmera ligada 
será pontuada.  
  
10. O registro das aulas e uso das imagens fica restrito ao professor que fará a gravação via 
plataforma institucional e, posteriormente disponibilizará o material na sala virtual cadastrada 
para acesso dos discentes.  
 
11. Os discentes terão o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos docentes, 
segundo as diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG, Seção III, 
Art. 81). 
 
12. Para encontros remotos o recomendado pela UFJ é a utilização de plataformas virtuais 
institucionais, como G suite e SIGAA 
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13. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e vocabulário, 
devendo-se sempre preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente. 
 
14. Durante as atividades síncronas o docente poderá realizar avaliação dos discentes 
através de arguição on line e ou participação em sala de aula. 
 
15. Para os discentes que faltarem as atividades avaliativas nas atividades síncronas e 
justificar a ausência serão repostas através de avaliação oral em outro momento online de 
acordo com disponibilidade do docente  
 
16. Reposição de verificação de aprendizagem teórica segue as normas do RGCG para 
solicitação, com data da nova realização definida pelos docentes. 
 
17. O contato com o docente no período extraclasse deverá ser intermediado 
exclusivamente pelo representante de sala para resolução de assuntos não 
programados (avaliações, datas, reposição de aula ou atividade prática, etc.) 
 
18.Demais orientações estão disponíveis na Instrução Normativa 02/2020 
(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/388/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_02-
_2020.pdf). On line 
 
 

Metodologia de Ensino e Sistema de Avaliação do Módulo Saúde do Adulto e do 

Idoso VI- Sistema Osteomuscular: Ortopedia/ Reumatologia/ Saúde, Família e 

Sociedade VI 

 

De acordo com a perspectiva adotada no projeto pedagógico do curso de graduação 

em medicina da UFJ, e considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos 

de graduação em medicina, a proposta curricular do curso não está baseada em disciplinas. 

Esta proposta é concebida de modo integrado, no qual o aluno passa a ser o componente 

central do processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, o processo ensino-

aprendizagem no módulo CHS será baseado na utilização de metodologias ativas, que 

privilegiem a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e na integração 

entre os conteúdos. 

Estratégias de aprendizagem ativa incluem uma ampla variedade de atividades que 

compartilham o elemento comum: envolver os estudantes na execução de atividades e na 

reflexão sobre o que estão executando. As estratégias de aprendizagem ativa podem ser 

criadas e utilizadas para envolver os alunos em:  

a) pensar criticamente ou criativamente;  

b) falar com um parceiro, em um pequeno grupo ou com toda a classe;  

c) expressar ideias através da escrita;  

d) explorar atitudes e valores pessoais,  
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e) dar e receber feedbacks e  

f) refletir sobre o processo de aprendizagem.  

Também deve-se destacar que as estratégias de aprendizagem ativa podem ser 

complementadas pelos alunos, quer em sala de aula ou fora dela, além de serem realizadas 

por estudantes que trabalham individualmente ou em grupo, com ou sem o uso de 

ferramentas tecnológicas (Fornari e Poznanski, 2015). 

Quando o professor emprega estratégias de aprendizagem ativa, ele ocupa a maior 

parte do tempo auxiliando os alunos a desenvolver a sua compreensão e suas habilidades 

(promoção da aprendizagem de profundidade) e uma menor proporção de tempo na 

transmissão de informações (ou seja, apoio à aprendizagem superficial). Além disso, o 

instrutor irá fornecer oportunidades para os alunos:  

a) aplicarem e demonstrarem o que eles estão aprendendo e  

b) receberem retorno imediato de seus pares e / ou do professor (Bonwell et al., 2000). 

A avaliação dos acadêmicos no módulo Sistema Osteomuscular ocorrerá de modo 

contínuo no decorrer de todas as semanas, concomitantemente às ações empreendidas, em 

todos os níveis, obedecendo ao que se encontra estabelecido nas DCNs dos cursos de 

graduação em medicina. A avaliação do acadêmico será efetuada pelos professores 

mediante a utilização de métodos próprios estabelecidos de acordo com as abordagens 

metodológicas descritas anteriormente. Deste processo, constarão avaliações dos 

acadêmicos baseadas nas competências, habilidades e conteúdos curriculares 

desenvolvidos nos submódulos e no módulo. 

As capacidades dos alunos de se relacionarem entre si e com os demais alunos, além 

das competências na execução da auto-avaliação de forma crítica e reflexiva, também serão 

consideradas nas avaliações e acontecerão de modo contínuo. A grande diversidade de 

atributos que serão avaliados exigirá o emprego de diversos métodos, que serão 

adequadamente selecionados, tendo em vista a qualidade das informações que fornecerão, 

possibilitando assim que um perfil mais amplo do processo de ensino-aprendizagem seja 

estabelecido. De grande relevância, deve-se considerar que as informações obtidas nas 

avaliações dos estudantes possibilitarão a análise da eficácia do processo de ensino-

aprendizagem e do próprio desempenho dos professores do módulo. Esta função diagnóstica 

visa à verificação dos avanços e dificuldades do acadêmico, a fim de que sejam 

disponibilizados os instrumentos e as estratégias de sua superação, quando necessário. 

A definição dos métodos de avaliação caberá aos professores que compõem cada 

módulo, os quais levarão em conta os atributos dos estudantes a serem considerados, os 
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objetivos de aprendizagem, os cenários de atuação do aprendizado, o melhor momento de 

aplicação, bem como a qualidade intrínseca de cada um dos instrumentos, no que se refere 

a validade e fidedignidade. 

A avaliação da aprendizagem poderá ser realizada em duas dimensões: 

- Avaliação formativa: compreendida como um processo de acompanhamento e 

compreensão dos avanços, dos limites e das dificuldades dos estudantes em atingir os 

objetivos das atividades que participarão no decorrer do curso, incentivando a busca de 

correções. 

-  Avaliação somativa: realizada com o objetivo de identificar a aprendizagem efetivamente 

ocorrida e analisar se o estudante está apto para progredir durante o curso e, dessa forma, 

confrontar o seu desempenho com os objetivos de aprendizagem específicos de cada 

semestre do curso. Nesta avaliação, é considerada essencialmente a dimensão cognitiva, 

envolvendo estratégias como: provas na plataforma virtual; de caráter integrado com temas 

clínicos elaborados a partir dos objetivos de aprendizagem dos módulos; provas orais; 

seminários; relatórios; estudos de casos clínicos. 

A aprovação do estudante no módulo seguirá os critérios descritos em seu plano de 

ensino, definindo-se pela frequência mínima e pelo aproveitamento acadêmico. A frequência 

é calculada em relação à carga horária de cada submódulo que compõe o módulo Sistema 

Osteomuscular. Os estudantes que não cumprirem a frequência mínima exigida estarão 

reprovados, independentemente de nota. Nos casos em que a avaliação do aproveitamento 

acadêmico ocorrer por notas, estas serão atribuídas em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

computadas até a primeira casa decimal. 

As formas de avaliação de aprendizagem encontram-se definidas no plano de ensino 

do módulo, presente neste manual. Desde que tenha cumprido a frequência mínima de 75% 

em cada um dos submódulos que compõem o módulo Sistema Osteomuscular, o estudante 

será automaticamente aprovado se obtiver nota igual ou maior que 6,0 (seis). 

O acadêmico que for reprovado no módulo ficará impedido de ingressar no próximo 

período do curso. 

 

Referências: 

- Fornari, A., Poznanski, A. How-To Guide for Active Learning. International Association of 

Medical Science Educators, 2015. 
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- Bonwell, C., Eison, J., & Bonwell, C. C. (2000). Active learning: Creating excitement in the 

classroom. (ASHE-ERIC Higher Education Report Series (AEHE)). Washington, DC: George 

Washington University. 

 

 

Plano de Ensino Remoto 
 

I.  IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Acadêmica: Unidade Acadêmica Especial Ciências da Saúde – Regional Jataí 

Curso: Medicina 

Módulo: Saúde do Adulto e do Idoso VI Sistema osteomuscular: Ortopedia/ Reumatologia 

Sub-módulos: Reumatologia (60 horas) 
Ortopedia (60 horas) 
Saúde, Família e Sociedade  IV                                               

Carga horária semestral: 144h Teórica-: 92 h  Prática: 52h 

Semestre/ano: 2º semestre/2020  Turma/turno: Única/integral/ 6º período 

Professores: Profa. Dra. Rosane Gouveia Vilela Machado  
                     Prof. Me. Luiz Carlos Bandeira 
 

II. Ementa 
 
Estudo das doenças clínicas e cirúrgicas mais prevalentes do sistema locomotor voltadas à 

Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia, incluindo abordagem semiológica clínica 

imagenologia, patologia clínica, farmacologia aplicada e medicina laboratorial. Prevenção, 

tratamento e aspectos psicossociais e éticos, voltados ao sistema locomotor e necessários para 

a formação do médico generalista. Promoção da saúde e da qualidade de vida. Saúde, Família 

e Sociedade VII- Práticas de Integração, Ensino, Serviço e Comunidade - (PIESC) VI.  

 

III. Objetivo Geral e Específico 
 
Geral: 

 Realizar o exame do aparelho locomotor, diagnosticar, tratar, reabilitar, prevenir e 

reconhecer a importância dos aspectos psicossociais nas doenças do aparelho locomotor 

com ênfase naquelas doenças de maior prevalência na comunidade. Ter conhecimento 

das principais abordagens de reabilitação dos pacientes acometidos por patologias do 

aparelho locomotor. Diferenciar as particularidades dos idosos em relação aos jovens.  

 Possibilitar aos discentes uma adequada formação teórica e prática na especialidade de 

Ortopedia e Traumatologia. 

 Possibilitar aos discentes uma adequada formação teórica e prática na especialidade de 

Reumatologia. 
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Específicos: 

Cognitivos  

 Conhecer as abordagens semiológicas gerais do aparelho locomotor. 

 Conhecer as principais doenças do aparelho locomotor, as de maior prevalência e de 

maior impacto quanto a morbi-mortalidade.  

 Conhecer as principais doenças reumatológicas. 

 Conhecer a fisiopatologia, raciocínio diagnóstico e condutas das doenças do aparelho 

locomotor, além de conhecer a abordagem da Medicina Física e Reabilitação nas 

patologias do aparelho locomotor.   

 Reconhecer a inter-relações com as ciências básicas e toda a Medicina Interna.  

 Conhecer a repercussão psicossocial das afecções do aparelho locomotor. 

 Diagnosticar e compreender as principais patologias da Ortopedia e Traumatologia. 

 Associar os conteúdos estudados por meio da problematização de situações clínicas; 

 Descrever o sistema músculo-esquelético considerando a anatomia, exame clínico e 

exames complementares de interesse e uso, integrando o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que deverão ser desenvolvidos com objetivos educacionais, 

necessários para o exercício adequado da especialidade; 

 Conhecer os fundamentos do diagnóstico das doenças reumatológicas 

 Conhecer a terapêutica e as bases farmacológicas nas doenças reumáticas 

 Desenvolver o raciocínio clínico de forma integrada, sendo capaz de visualizar os 

problemas e traçar possíveis condutas; 

 Desenvolver a capacidade de promoção de saúde através dos problemas 

apresentados; 

 Desenvolver postura ética frente aos problemas apresentados; 

 Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe, oralidade e apresentação em 

público. 

 

Habilidades 

 Aprender a realizar anamnese e exame físico do aparelho locomotor, dentro das 

limitações do ensino remoto. 

 Realizar os diagnósticos sindrômicos, anatômicos e nosológicos  

 Diagnosticar as principais afecções do aparelho locomotor pela clínica e exames de 

imagem e conseguir definir os possíveis tipos de tratamento (se cirúrgico ou conservador) 

 Diagnosticar as principais doenças reumáticas 



Módulo: Saúde do Adulto e do Idoso VI 

Curso de Medicina – Universidade federal de Jataí/UFJ 

 Indicar e interpretar os exames complementares.  

 Instituir conduta de prevenção, tratamento e reabilitação do aparelho locomotor 

 Obter adequadamente as informações bibliográficas 

 

Atitudes 

 Respeitar os docentes, colegas e o ambientes de trabalho 

 Relacionar-se de modo harmonioso com os professores e demais profissionais. 

 Buscar ativamente os conhecimentos com base na solução dos problemas virtuais 

apresentados para os pacientes.  

 Trajar-se de maneira adequada nas salas virtuais e durante apresentações dos 

seminários. 

 

IV. Metodologia 
 

As atividades serão realizadas por meio de plataformas virtuais no modo síncrona e 

assíncrona.  

As atividades síncronas devem ocorrer no horário de aula cadastrado no SIGAA e as 

presenças lançadas. As atividades assíncronas podem ocorrer em nos horários das 

aulas práticas e a frequência deve ser computada na entrega da atividade. As 

frequências deverão ser computadas tanto nas atividades síncronas como assíncronas. 

Cada módulo deverá organizar suas atividades de forma a contemplar os conteúdos 

teóricos nos horários de aula previamente cadastrados para as atividades síncronas. 

 Sala de aula virtual (Google Classroom); 

 Aula expositiva dialogada; 

 Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente; 

 Estudo de textos científicos; 

 Seminários; 

 Roteiro para orientação do estudo; 

 Tempestade cerebral/mapa conceitual; 

 Outras metodologias individuais ou em grupo 

 Portfólio virtual 

 Estudo dirigido 

 Fórum de discussão 

 Produção de textos 
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 Produção de Podcasts 

 Anamnese virtual 
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V. Atividades Supervisionadas 

 Serão constituídas de atividades extra-classe, como leitura de artigos, exercícios, 

resolução e ou leitura de casos clínicos, trabalhos, leitura de relatos de casos entre 

outros. As atividades supervisionadas de cada submódulo está identificada nos 

respectivos objetivos de aprendizagem, anexos a esse plano. 

 Carga horária semestral de atividade supervisionada: Ortopedia (6 horas) e 

Reumatologia (6 horas)   

 Para necessidades especiais de atendimento, os docentes estarão disponíveis, em 

horários pré-agendados por e-mail, para discussão de dúvidas por meio de chats, fóruns, 

áudio e ou videoconferências ou outro meio combinado previamente entre o docente e 

os discentes. 

 

 
 
 
 
 
 

 
VI. Avaliação dos seminários 

 

 Tempo de apresentação: 50 minutos 

 Discussão do seminário: 20 minutos 

 Avaliação do seminário  

 Apresentação da nota alcançada após discussão 

 Critérios de avaliação descritos no final do plano de estudo 

 A apresentação do seminário se dará por sorteio de 2 alunos do grupo, de forma aleatória 

O acadêmico que não comparecer ao seminário no dia da apresentação do tema 

correspondente ao seu grupo, receberá nota zero. 

 
VII. Processos e critérios de avaliação 

Os alunos serão avaliados de forma contínua, sendo adotadas as seguintes estratégias: 

 Avaliações objetivas, subjetivas, discursivas orais; 

 Avaliações on line 

 Pré-testes e pós-testes; 

 Seminários/Grupo de estudo; 
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 Memória de aula. 

 Trabalhos escritos  

 Clube de Revista  

 Podcast 

 Produção de vídeos 

 Produção de textos 

 Memória de aula 

 Outros 

 

- Avaliação Modular (AM): avaliação do módulo SAI VI contemplando os temas de todos os 

conteúdos em Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia.  As avaliações de Reumatologia e 

Ortopedia e Traumatologia são separadas. Serão realizadas duas AM durante o semestre, nas 

seguintes datas: 

  

- 1ª AM (Reumatologia):  

- 1ª AM (Ortopedia):  

 

- 2ª AM (Reumatologia):  

- 2ª AM (Ortopedia):  

 

A nota modular será composta da seguinte forma: 

Reumatologia 50% 

Ortopedia e Traumatologia 50% 

 

N1 = [Reumato + Ortop]/2} 10 

 

N2 = {[Reumato + Ortop]/2} 10 

 

NF = (N1 + N2)/2 

A nota final para aprovação no módulo é 6,0 (seis) pontos. 

Haverá prova de 2ª chamada para o aluno que deixar de realizar a avaliação modular 1 ou 2. O 

conteúdo da prova englobará TODO conteúdo do semestre. O aluno deverá protocolar o pedido 

de 2ª chamada na coordenação de medicina em até 7 dias após realização da avaliação 

modular. 
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Não haverá avaliação de recuperação. 

 

 

VIII. Local de divulgação dos resultados das avaliações 

 

 E-mail da turma; 

 SIGAA. 

 Sala de aula virtual (Google Classroom) 

 

IX. Bibliografia 

 

Bibliografia Básica 

Sociedade Brasileira de Reumatologia-SBR: www.reumatologia.org.br 

 

Fibromialgia: https://fibromyalgiapedia.com/resource/books/ 

 

Artrite reumatóide inicial: estudo de coorte para avaliação de marcadores sorológicos de 

atividade, determinantes prognósticos funcionais e radiográficos. 2009. 408 f. Tese (Doutorado 

em Ciências Médicas)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. Disponível em 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/5283 

 

Bibliografia Complementar 

Perfil terapêutico de pacientes com artrite reumatoide no Brasil: estudo de vida real. 2019. 117 

f., il. Tese (Doutorado em Ciências Médicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. 

Disponível em https://repositorio.unb.br/handle/10482/37972 

 

Terceiro consenso brasileiro para pesquisa de autoanticorpos em células HEp-2 (FAN): 

recomendações para padronização do ensaio de pesquisa de autoanticorpos em células HEp-

2, controle de qualidade e associações clínicas. Disponível em 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/14571 

 

Avaliação das manifestações clínicas e achados laboratoriais em 301 pacientes com doença 

de Kawasaki: acompanhamento de dez anos. 2018. 76 f., il. Tese (Doutorado em Ciências 

http://www.reumatologia.org.br/
https://repositorio.unb.br/handle/10482/5283
https://repositorio.unb.br/handle/10482/37972
https://repositorio.unb.br/handle/10482/14571
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Médicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/34579 

 

Segurança do uso de terapias biológicas para o tratamento de artrite reumatoide e 

espondiloartrites. Disponível em https://repositorio.unb.br/handle/10482/29747 

 

Estudo de 500 casos de febre reumática na cidade de Curitiba. Disponível em: 

http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/28840 

 

 

 

Bibliografia Básica – ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA: 

 

- VOLPON, José Batista. Fundamentos de Ortopedia e Traumatologia. São Paulo. 1ªed. 

Atheneu, 2014. 

 

- Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia-SBOT: 

https://sbot.org.br/ 

 

- Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia-SBOT: MANUAL DO TRAUMA 

ORTOPÉDICO 

https://sbot.org.br/manual-do-trauma-ortopedico/ 

 

- Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia-SBOT: MANUAL BÁSICO DA 

ORTOPEDIA 

https://sbot.org.br/manual-basico-da-ortopedia/ 

 

- Glossário de Terminologia Temática em Ortopedia e Traumatologia: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_traumatologia_2ed.pdf 

 

 

Bibliografia Complementar – ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA: 

 

- Revista Brasileira de Ortopedia (RBO) 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/34579
https://repositorio.unb.br/handle/10482/29747
https://sbot.org.br/
https://sbot.org.br/manual-do-trauma-ortopedico/
https://sbot.org.br/manual-basico-da-ortopedia/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_traumatologia_2ed.pdf
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https://www.rbo.org.br/ 

 

- MINISTÉRIO DA SAÚDE: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia: FOLHETOS 

E CARTILHAS PARA O PACIENTE 

https://www.into.saude.gov.br/folhetos-e-cartilhas-para-o-paciente/cartilhas 

 

- MINISTÉRIO DA SAÚDE: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia: FOLHETOS 

E CARTILHAS PARA O PACIENTE 

https://www.into.saude.gov.br/folhetos-e-cartilhas-para-o-paciente/folhetos-informativos 

 

- MINISTÉRIO DA SAÚDE: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia: DIREITOS 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

https://www.into.saude.gov.br/direitos-da-pessoa-com-deficiencia 

 

 

 

 

  

https://www.rbo.org.br/
https://www.into.saude.gov.br/folhetos-e-cartilhas-para-o-paciente/cartilhas
https://www.into.saude.gov.br/folhetos-e-cartilhas-para-o-paciente/folhetos-informativos
https://www.into.saude.gov.br/direitos-da-pessoa-com-deficiencia


Módulo: Saúde do Adulto e do Idoso VI 

Curso de Medicina – Universidade federal de Jataí/UFJ 

Plano de Ensino: Cronograma 
 

Observação: Este plano pode estar sujeito a alterações no decorrer do semestre letivo. 

 
 

Carga horária semestral: 120h 

Semestre/ano: 2º semestre/2020 

1ª SEM 
(24/03) 

 
Reumatologia:  
Síncrona: (14:00 às 15:40) 
 
Apresentação do plano de ensino, normas de convivência e normas de 
controle de infecção hospitalar 
 
- Divisão dos grupos de práticas e seminários, orientações sobre método 
de avaliação e sorteio dos temas 
 
Introdução a Reumatologia e Classificação das doenças 
reumatológicas/síndromes reumatológicas 
  
 
Assíncrona (15:40 às 17:20): revisão de anamnese e síndromes 
reumatológicas/caso clínico/clube de revista 
 

Profa. 
Rosane  

1ª SEM 
(23/03) 

 
Ortopedia:  
Síncrona: (14:00 às 15:40): Conceitos e Fundamentos em Ortopedia e 
Traumatologia Ortopédica. Aspectos históricos no Brasil e no mundo.    
 
- Apresentação dos conteúdos, normas de convivência e normas de 
controle de infecção hospitalar 
 
- Divisão dos grupos de práticas e seminários, orientações sobre método 
de avaliação e sorteio dos temas.  
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 

2ª SEM 
(31/03) 

 
Reumatologia:  
 
Síncrona: (14:00 às 15:40):   Anamnese e exame físico articular 
  
Assíncrona: (15:40 às 17:20): estudo dirigido de exame físico 
articular/caso clínico/clube de revista 
 

Profa. 
Rosane 

2ª SEM 
(30/03) 

Ortopedia: 
Síncrona (13:30 às 15:10): Crescimento Osteomuscular; Anatomia 
Humana; Desenvolvimento Articular.  
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 

Prof. 
Bandeira 
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3ª SEM 
(07/04) 

 
Reumatologia:  
 
Síncrona: (14:00 às 15:40):   Laboratório em Reumatologia 
 
 Assíncrona (15:40 às 17:20): Estudo dirigido de exames em reumatologia 
e ou clube de revista/caso clínico 
 

Profa. 
Rosane 

3ª SEM 
(06/04) 

 
Ortopedia:  
Síncrona (13:30 às 15:10): Investigação em Ortopedia e 
Traumatologia: Imagenologia. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista 
 

Prof. 
Bandeira 
 

4ª SEM 
(14/04) 

 
Reumatologia:  
 
Síncrona: (14:00 às 15:40): Seminário1: Osteoartrite  
 
Assíncrona: (15:40 às 17:20). Estudo dirigido de anamnese e exame 
articular/ clube de revista/caso clínico  
 

Profa. 
Rosane 

4ª SEM 
(13/04) 

Ortopedia 
Síncrona (13:30 às 15:10): Traumatologia: traumatismos articulares e 
musculares. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 

5ª SEM 
(21/04) 

. 
Feriado 

 

5ª SEM 
(20/04) 

Ortopedia: SEMINÁRIO 
Síncrona (13:30 às 15:10): Doenças congênitas e do desenvolvimento. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 
 

6ª SEM 
(28/04) 

 
Reumatologia: 
 Síncrona: (14:00 às 15:40) fibromialgia 
 
Assíncrona: (15:40 às 17:20) exame físico articular/estudo dirigido/clube 
de revista/caso clínico  
 

Profa. 
Rosane 

6ª SEM 
(27/04) 

Ortopedia: 
Síncrona (13:30 às 15:10): Distúrbios Degenerativos. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 
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7ª SEM 
(05/05) 

Reumatologia: 
 
Síncrona: (14:00 às 15:40) Aula Teórico-Prática: Artrite Reumatoide 
 
 Assíncrona: (15:40 às 17:20) Estudo dirigido/clube de revista/caso clínico  
 
                     Estudo Dirigido I: Síndrome de Sjögren 
 
                     Estudo Dirigido II: Polimiosite/Dermatomiosite 
 

Profa. 
Rosane 
 

7ª SEM 
(04/05) 

Ortopedia: 
Síncrona (13:30 às 15:10): Patologias ortopédicas comuns na criança 
e no adolescente. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 
 

8ª SEM 
(12/05) 

Reumatologia: 
 Síncrona: (14:00 às 15:40): Seminário 2: Febre Reumática 
 
 Assíncrona: (15:40 às 17:20). Estudo dirigido de anamnese e exame 
articular/ clube de revista/caso clínico  
 

Profa. 
Rosane 
 

8ª SEM 
(11/05) 

Ortopedia:  
Síncrona (13:30 às 15:10): Infecções Osteoarticulares 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 

 
9ª SEM 
(19/05) 

 

 
Reumatologia: 1° verificação de aprendizagem teórica (N1)   
 

Profa. 
Rosane 

9ª SEM 
(18/05) 

Ortopedia e Traumatologia: 1° verificação de aprendizagem teórica (N1)   

 
Prof. 
Bandeira 
 

10ª SEM 
(26/05) 

 
 

Reumatologia: 
 
Síncrona: (14:00 às 15:40): Aula Teórico-Prática: Lúpus eritematoso 
sistêmico 
 
Discussão de caso clínico com a disciplina de Anatomia Patológica 
 
Assíncrona: (15:40 às 17:20): exame físico articular/estudo dirigido/clube 
de revista/ caso clínico  
 

 
Profa. 
Rosane 
Profa. 
Aparecida 
de 
Lourdes 
 

10ªSEM 
(25/05) 

 

Ortopedia:  
Síncrona (13:30 às 15:10): Coluna Vertebral e Trauma Raquimedular. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 
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11ª SEM 
(02/06) 

 Reumatologia:  
Síncrona: (14:00 às 15:40) 
Aula teórico-prática: Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide 
 
Assíncrona: (15:40 às 17:20): exame físico articular/estudo dirigido/clube 
de revista/ caso clínico  
  

 
Profa. 
Rosane 
 
 

 
11ª SEM 
(01/06) 

Ortopedia: 
Síncrona (13:30 às 15:10): Princípios de Tratamentos. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 
 

12ªSEM 
(09/06) 

 
Reumatologia:  
Síncrona: (14:00 às 15:40): Seminário 3: Doenças microcristalinas- 
GOTA  
 
Assíncrona: (15:40 às 17:20). Estudo dirigido de anamnese e exame 
articular/ clube de revista- Doenças microcristalinas 
 

Profa. 
Rosane 

12ª SEM 
(08/06) 

Ortopedia: 
Síncrona (13:30 às 15:10): Fraturas dos MMSS. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 
 

 
13ª SEM 
(16/06) 

 

Reumatologia:  
  
Síncrona: (14:00 às 15:40): Aula Teórico-prática: Esclerose sistêmica 
 
Assíncrona: (15:40 às 17:20) exame físico articular/estudo dirigido/clube 
de revista/ caso clínico  
 

Profa. 
Rosane 

13ª SEM 
(15/06) 

 
 

Ortopedia: 
Síncrona (13:30 às 15:10): Fraturas dos MMII. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 

Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 

 

Prof. 
Bandeira 

14ª SEM 
(23/06) 

Reumatologia: 
 Síncrona: (14:00 às 15:40) Aula Teórico-prática expositiva: Vasculites 
 
 Assíncrona: (15:40 às 17:20) exame físico articular/estudo dirigido/clube 
de revista/ caso clínico  
 

Profa. 
Rosane 
 

 
14ª SEM 
(22/06) 

 

Ortopedia: 
Síncrona (13:30 às 15:10): Marcha Humana. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 
 

15ª SEM 
(30/06) 

Reumatologia: 
 Síncrona: (14:00 às 15:40): Aula expositiva: Espondiloartrites 

Profa. 
Rosane 
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 Assíncrona: (15:40 às 17:20)  
 
                     Estudo Dirigido I: Síndrome de Reiter 
 
                     Estudo Dirigido II: Artrite Psoriasíca 
                       

15ª SEM 
(29/06) 

Ortopedia: 
Síncrona (13:30 às 15:10): Doping. 
 
Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia e 
Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista. 
 

Prof. 
Bandeira 

16ª SEM 
(07/07) 

 
Reumatologia:  
 
Síncrona: (14:00 às 15:40):   Osteoporose 
 
 Assíncrona (15:40 às 17:20): estudo dirigido de radiologia em 
reumatologia. Estudo da densitometria óssea/ clube de revista/ FRAX 
Brasil 
 

Profa. 
Rosane 

 
16ª SEM 
(06/07) 

Ortopedia: 
- Síncrona (14:00 às 15:40): Lombalgias. 
 
- Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia 
e Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista 
 

Prof. 
Bandeira 
 

 
17ª SEM 
(14/07) 

Reumatologia:  
 
Síncrona: (14:00 às 15:40) Seminário 4: Artrite Infecciosa 
 
Assíncrona:(15:40 às 17:20). Estudo dirigido de anamnese e exame 
articular/caso clínico  
 
 
 
 

Profa. 
Rosane 

17ª SEM 
(13/07) 

 
 

 Ortopedia:  
- Síncrona (14:00 às 15:40): Procedimentos Comuns em Pronto-
Socorro. 
 
- Assíncrona (15:30 às 17:10): Estudo dirigido de radiologia em Ortopedia 
e Traumatologia. Exame físico articular/estudo dirigido/clube de revista 
 

 
 
Prof. 
Bandeira 
 
 

18ª SEM 
(21/07) 

 

 
 
Reumatologia: 2° Verificação teórica (N2) 
 
 
  

Profa. 
Rosane 

 
18ª SEM 
(20/07) 

 

Ortopedia e Traumatologia: 2ª verificação de aprendizagem teórica (N2)   

 
Prof. 
Bandeira 
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19ª SEM 
(28/07) 

 
Reumatologia: 2° Verificação teórica (N2)/ Conselho de classe/Avaliação 
do submódulo: Reumatologia 

Profa. 
Rosane 

19ª SEM 
(27/07) 

Ortopedia: 
Conselho de classe/Avaliação do Submódulo: Ortopedia 
 

 
Prof. 
Bandeira 
 

 
* As datas poderão ser alteradas para adequação ao conteúdo programático do curso, por 
necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior. 
 
*As orientações sobre as atividades assíncronas serão caracterizadas a cada semana com os 
discentes. 
. 
 
Observação: a natureza das atividades complementares serão definidas pelos docentes 
responsáveis por cada submódulo. 

 
Jataí, 22 de março de 2021. 

 
 

 
 
 

__________________________________                         _________________________________ 
Profa. Dra. Rosane Gouveia Vilela Machado                                     Prof. Me. Luiz Carlos Bandeira                             
             Profa. de Reumatologia                                                    Prof. de Ortopedia/Traumatologia 
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Objetivos da Reumatologia 
Observação: Este plano pode estar sujeito a alterações no decorrer do semestre letivo. 

 
 

Semana Tópicos Objetivos 

1 
 

 
- Apresentação dos conteúdos, normas de 
convivência  virtual  
 
- Definição dos temas dos seminários e 
divisão dos grupos de acadêmicos. 
 
 
 
 
 
 
- Introdução a Reumatologia e síndromes 
reumatológicas 
 
 
 
 
Atividade supervisionada:  

 Resolução e leitura de caso clínico  
  

- Estabelecer as normas de condutas em sala de aula virtual; 
 
-Apresentar a bibliografia básica e suplementar; 
 
 
 
 
- Compreender a importância da Reumatologia para a 
formação médica, considerando que a população está 
envelhecendo; 
 
-Revisar a classificação das doenças, anamnese e as 
síndromes reumatológicas  
 
-Conhecer a classificação das doenças e as síndromes 
reumatológicas   
 

2 

Anamnese e Exame físico articular 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada:  

 Resolução e leitura de caso clínico  
 

- Ser capaz de desenvolver habilidades no exame físico e coleta 

da história clínica; 

 

-Ser capaz de fazer uma anamnese reumatológica e exame 
físico articular 

3 

-Laboratório em Reumatologia 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada:  

 Resolução e leitura de caso clínico  
 

-Conhecer e ser capaz de indicar os principais exames a serem 
solicitados para as doenças reumatológicas 
 
-Ser capaz de conhecer e compreender a importância na 
reumatologia dos exames laboratoriais gerais e específicos; 
 
  
 
 
 

4 
 

 
- Seminário 1: Osteoartrite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Reconhecer que o seminário é o trabalho do grupo, mas com 
participação de todos; 
 
- Aprofundar os conhecimentos em osteoartrite sob os aspectos 
de diagnóstico e tratamento; 
 
- Propiciar o debate sobre o tema; 
 
- Conhecer e resolver problemas de saúde relacionados a 
osteoartrite 
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Atividade supervisionada: 
 

 Leitura de artigo científico  

 Realização de resumo de artigo 
científico 

 Leitura da cartilha da Sociedade 
Brasileira de Reumatologia sobre 
osteoartrite 

- Despertar o interesse e estimular a participação de todos do 
grupo; 
 
- Apresentar um caso clínico para a turma do tema proposto 
 
- Definir objetivos com o professor 
 

5 
 

Feriado 
 

 

6 
 

- Aula Teórico –prática: Fibromialgia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada:  

 Leitura de cartilha da Sociedade 
Brasileira de Reumatologia de 
fibromialgia 

-Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da 
doença; 
 
- Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico e tratamento. 
 
- Caso clínico com desafio diagnóstico. 

7 
 

- Aula Teórico-Prática: Artrite Reumatoide 
 
-Estudo Dirigido I: Síndrome de Sjögren 
 
-Estudo Dirigido II: 
Polimiosite/Dermatomiosite 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada:  
 

 Leitura de artigo científico  

 Leitura da cartilha de artrite 
reumatoide da Sociedade Brasileira 
de Reumatologia 

 

-Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico das 
doenças; 
 
- Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e 
tratamento; 
 
- Caso clínico com desafio diagnóstico. 

8 

Seminário 2: Febre Reumática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer que o seminário é o trabalho do grupo, mas com 
participação de todos; 
 
- Aprofundar os conhecimentos em febre reumática sob os 
aspectos de diagnóstico e tratamento; 
 
- Propiciar o debate sobre o tema; 
 
- Conhecer e resolver problemas de saúde relacionados a febre 
reumática 
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Atividade supervisionada:  

 Leitura e realização de resumo de 
artigo científico 

 Leitura da cartilha da Sociedade 
Brasileira de Reumatologia sobre 
febre reumática. 

 Orientação sobre execução do 
seminário 

- Despertar o interesse e estimular a participação de todos do 
grupo; 
 
- Apresentar um caso clínico para a turma do tema proposto 
 
- Definir objetivos com o professor 
 

9 
1ª Verificação de aprendizagem Teórica 
Reumatologia 
 

-Ser capaz de estabelecer diagnósticos anatômico, sindrômico 
e nosológico para os casos propostos 
 
- Ser capaz de resolver casos clínicos sobre os temas 
propostos 
 
- Ser capaz de tomar de decisões diante dos casos propostos 
 
- Na verificação de aprendizagem demonstrar conhecimentos 
adquiridos 
 
- Entender e simular como funcionam questões de Residência 
e Concursos 

10 
 

- Lúpus eritematoso sistêmico (LES) 
 
 
 
Discussão de caso clínico de LES com 
Anatomia Patológica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada: 

 Leitura da cartilha de LES da 
Sociedade Brasileira de 
Reumatologia  

- Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da 
doença; 
 
- Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e 
tratamento; 
 
- Caso clínico com desafio diagnóstico; 
 
Compreender a importância do estudo da anatomia patológica 
na nefrite lúpica. 
 

11 
 

 
Aula teórico-prática: Síndrome do Anticorpo 
Antifosfolípide (SAF) 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada: 

-Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da 
doença; 
 
- Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e 
tratamento;  
 
- Caso clínico com desafio diagnóstico 
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Leitura da cartilha de SAF da Sociedade 
Brasileira de Reumatologia 

12 

Seminário 3: Doenças Microcristalinas- Gota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada: 
 

 Leitura e realização de resumo de 
artigo científico 

 Leitura da cartilha de gota da 
Sociedade Brasileira de 
Reumatologia  

 Orientação sobre execução do 
seminário 

-Reconhecer que o seminário é o trabalho do grupo, mas com 
participação de todos; 
 
- Aprofundar os conhecimentos em doenças microcristalinas 
sob os aspectos de diagnóstico e tratamento; 
 
- Propiciar o debate sobre o tema; 
 
- Conhecer e resolver problemas de saúde relacionados a gota; 
 
- Despertar o interesse e estimular a participação de todos do 
grupo; 
 
- Apresentar um caso clínico para a turma do tema proposto; 
 
- Definir objetivos com o professor 
 

 
13 
 

- Esclerose sistêmica 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada: 
 

 Leitura da cartilha de esclerose 
sistêmica da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia 

- Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da 
esclerose sistêmica; 
 
- Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e 
tratamento;  
 
- Caso clínico com desafio diagnóstico 

14 

Vasculites 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada:  
 

 Leitura de caso clínico de vasculites: 
arterite temporal, síndrome de 
Henoch-Schonlein, arterite de 
Takayasu e vasculite 
leucocitoclástica  

-Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico das 
vasculites mais frequentes; 
 
- Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e 
tratamento; 
 
- Caso clínico com desafio diagnóstico. 
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15 
 

Espondiloartrites/ Síndrome de Reiter/Artrite 
psoriasíca 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada: 

 Leitura da cartilha de 
espondiloartrites da Sociedade 
Brasileira de Reumatologia  

 

Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico das 
espondiloartrites, Reiter e artrire psoríasica; 
 
- Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico, 
radiológico e tratamento; 
 
- Caso clínico com desafio diagnóstico 

16 

- Osteoporose 
 
 
 
Densitometria óssea/ FRAX Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada:  
 

 Leitura de caso clínico 

 Resolução de exercícios 

-Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da 
doença; 
 
- Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico laboratorial e 
tratamento. 
 
Saber utilizar FRAX Brasil 

17 
 

Seminário 4: Artrite Infecciosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade supervisionada: 
 

 Leitura e realização de resumo de 
artigo científico 

 Leitura da cartilha de artrite 
infecciosa da Sociedade Brasileira 
de Reumatologia  

 Orientação sobre execução do 
seminário 

-Reconhecer que o seminário é o trabalho do grupo, mas com 
participação de todos; 
 
- Aprofundar os conhecimentos em artrite infecciosa sob os 
aspectos de diagnóstico e tratamento; 
 
- Propiciar o debate sobre o tema; 
 
- Conhecer e resolver problemas de saúde relacionados a 
artrite infecciosa; 
 
- Despertar o interesse e estimular a participação de todos do 
grupo; 
 
- Apresentar um caso clínico para a turma do tema proposto 
 

18 
2ª Verificação de aprendizagem Teórica 
Reumatologia 
 

-Ser capaz de estabelecer diagnósticos anatômico, sindrômico 
e nosológico para os casos propostos; 
 
- Ser capaz de resolver casos clínicos sobre os temas 
propostos; 
 
- Ser capaz de tomar de decisões diante dos casos propostos; 
 
- Na verificação de aprendizagem demonstrar conhecimentos 
adquiridos; 
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- Entender e simular como funcionam questões de Residência 
e Concursos 

19 

2ª Verificação de aprendizagem Teórica 
Reumatologia/ conselho de classe/avaliação 
da disciplina 
 

- Ser capaz de estabelecer diagnósticos anatômico, sindrômico 
e nosológico para os casos propostos; 
 
- Ser capaz de resolver casos clínicos sobre os temas 
propostos; 
 
- Ser capaz de tomar de decisões diante dos casos propostos; 
 
- Na verificação de aprendizagem demonstrar conhecimentos 
adquiridos; 
 
-  Fazer sugestões e críticas para melhorar o curso 
 
 

 
Processos e critérios de Avaliação: 
AVALIAÇÕES DO SUBMÓDULO REUMATOLOGIA: 
 

BIMESTRE PONTUAÇÕES TIPOS DE AVALIAÇÕES 
1º bimestre = N1  Valor = 10,0 pontos* Objetiva/Subjetiva 
2º bimestre = N2 

 
 Valor = 10,0 pontos* 

 
Objetiva/Subjetiva 

 
* N1: Média ponderada da 1ª AM (70%) + Seminário (30%) = 10,0 pontos (100%) 
*N2: 2ª AM = pontos (70%) + (atividades assíncronas: estudo dirigido, artigos científicos e conceito de  participação 
em atividades síncronas com câmera ligada (30%)  
 
* A apresentação do seminário se dará por sorteio de 2 alunos do grupo, de forma aleatória, para apresentação do 
tema definido previamente. O acadêmico que não comparecer ao seminário no dia da apresentação do tema 
correspondente ao seu grupo, receberá nota zero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS SEMINÁRIOS: REUMATOLOGIA 
 

ALUNO(a):_______________________________________________________________ 
PROFESSOR: ____________________________________________________________ 
Data: ____/____/____ 
TEMA: ___________________________________________________________________ 
 
 

Critério Limite de pontos Nota obtida 

PLANO DE AULA 10 PONTOS  

Título  1,5  

Objetivos 1,5  
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Conteúdo 2  

Sequência lógica do conteúdo 3  

Referências 1  

Qualidade das referências 1  

APRESENTAÇÃO ORAL 40 PONTOS  

Clareza e objetividade 10  

Uso da linguagem gramaticalmente correta 5  

Uso de linguagem científica 5  

Domínio e segurança na exposição 5  

Adequação ao tempo definido 14  

Postura e trajes adequados 1  

CONTEÚDO 40 PONTOS  

Adequação dos objetivos ao tema 5  

Contextualização do tema (explicitação da relevância do tema proposto) 5  

Apresentação sequencial do conteúdo (introdução, desenvolvimento e 
conclusão) 

10  

Exatidão do conteúdo apresentado 5  

Distribuição adequada do tempo por objetivos 10  

Cumprimento dos objetivos 5  

USO DE RECURSOS INSTRUCIONAIS 5 PONTOS  

Adequação e pertinência dos recursos 2  

Qualidade da utilização do recurso escolhido (clareza, estética, 
observação de normas de quadros, gráficos e tabelas) 

3  

INTERAÇÃO  DO APRESENTADOR E COLEGAS 

 
5 PONTOS  

Propiciou debate 3  

Participação de todos componentes do grupo 2  

TOTAL 100/10  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

CURSO DE MEDICINA - MÓDULO: SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO VI  

SUB-MÓDULO SISTEMA OSTEOMUSCULAR: ORTOPEDIA – 2020/2 

Docente responsável: Prof. Me. LUIZ CARLOS BANDEIRA 

 

I. PLANO DE AULA                                                          

Observação: Este plano pode estar sujeito a alterações no decorrer do semestre letivo. 

Semana Tópicos da Aula Objetivos Gerais 

 

1ª 

- Apresentação dos conteúdos, normas de 

convivência e normas de controle de infecção 

hospitalar e segurança do paciente. 

- Estabelecer as normas de condutas em sala de aula e nos cenários de 

prática (ambulatórios, hospital e centro cirúrgico); 

- Compreender a importância da Ortopedia e Traumatologia para a 

formação médica, considerando que a população, além de aumentar, está 

envelhecendo; 

- Conhecer a dimensão das doenças Ortopédicas e principais Traumas do 

sistema musculoesquelético. 

- Apresentar a bibliografia básica e suplementar. 

- Conceitos e Fundamentos em Ortopedia e 

Traumatologia Ortopédica. 

ASPECTOS HISTÓRICOS NO BRASIL E NO 

MUNDO. 

- Aspectos gerais da história da Ortopedia; 

- Termos e palavras novas para conhecimento do Discente; 

- Trauma, Fratura, Entorse e Luxações. 

Atividade supervisionada: 

0rigem histórica da Ortopedia e Traumatologia (pdf); 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

2ª 

- Crescimento Osteomuscular; Anatomia 

Humana; Desenvolvimento Articular. 

- Compreender a formação embriológica osteomuscular e a  fisiologia do 

reparo ósseo; 

- Apreender, conhecer e aprimorar a indicação de exames 

complementares; 

- Ser capaz de desenvolver habilidades no exame físico e coleta da história 

clínica; 

- Conhecer os principais exames de imagem e laboratório, úteis em 

Ortopedia e Traumatologia.  

- Estabelecer condutas diagnósticas. 

Atividade supervisionada: 

Terminologia Anatômica (pdf); 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

3ª 

 

- Investigação em Ortopedia e 
Traumatologia: Imagenologia. 

 

- Apreender, conhecer e aprimorar a indicação de exames 

complementares; 

- Ser capaz de desenvolver habilidades no exame físico e coleta da história 

clínica; 

- Conhecer os principais exames de imagem e laboratório, úteis em 

Ortopedia e Traumatologia.  

- Estabelecer condutas diagnósticas. 

Atividade supervisionada: Dicas para prevenir erros diagnósticos 
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4ª 

- Traumatologia: traumatismos articulares e 

musculares. 

- Compreender, identificar e diagnosticar traumatismos articulares e 

musculares; 

- Aprimorar a coleta de anamnese e exame físico ósseo; 

- Colocar em prática os ensinamentos teóricos anteriores; 

- Conhecer e estabelecer roteiros clínicos dos principais 

 traumatismos articulares e musculares; 

- Classificar anatomicamente os traumatismos articulares e musculares; 

- Estabelecer condutas diagnósticas; 

- Estabelecer tratamento clínico ou cirúrgico para cada tipo de 

traumatismo articular e muscular. 

Atividade supervisionada: 

Prevenção de quedas: domicílio, hospital e ambulatório (folhetos); 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

5ª 

- Doenças congênitas e do desenvolvimento. 

- Estudar as principais doenças (genéticas ou não) relacionadas ao sistema 

osteomuscular e as principais doenças hereditárias relacionadas ao 

sistema musculoesquelético; 

- MMSS, MMII, Quadris, Joelhos e Pés. 

Atividade supervisionada: 

Seminário: Doenças Congênitas 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

6ª 

- Distúrbios Degenerativas 

- Entender a gradual lesão tecidual de caráter irreversível e evolutivo, 

geralmente limitante sobre as funções vitais, principalmente as de 

natureza neurológica e osteomusculares. 

- Compreender que são assim chamadas porque provocam a degeneração 

da estrutura das células e tecidos afetados e podem envolver todo o 

organismo: tecidos, ossos, músculo etc.  

- Com o crescimento da idade média da população, as doenças 

degenerativas – mais comuns nos idosos – têm aumentado na sociedade. 

Atividade supervisionada: 

Cuidados com Artroplastias (folhetos); 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

7ª 

- Patologias ortopédicas comuns na criança e 

no adolescente. 

- Compreender, conhecer, identificar e diagnosticar patologias 

osteoarticulares e musculares na infância e adolescência; 

Atividade supervisionada: 

Cuidados com pacientes pediátricoss (folhetos); 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

8ª - Infecções Osteoarticulares. 

- Estudar a definição, incidência e etiologia das infecções osteoarticulares; 

- Analisar o diagnóstico diferencial e o quadro clínico das doenças, bem 

como os exames laboratoriais e de imagem indicados na suspeita dessa 

patologia. 
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- Compreender o tratamento, especificam os cuidados a serem tomados 

na artrite séptica e na osteomielite, destacando as particularidades da 

antibioticoterapia; 

- Indicar o tratamento cirúrgico, assim como os cuidados com o paciente 

após a regressão do quadro agudo. 

8ª Atividade supervisionada: 

Osteomielite: Avaliação de caso clínico X exames complementares 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

9ª 
1ª AVALIAÇÃO ORTOPEDIA 

Verificação  de Aprendizagem  Teórica (N1) 

- Ser capaz de estabelecer diagnóstico anatômico, sindrômico e 

nosológico para os casos propostos; 

- Ser capaz de resolver casos clínicos sobre os temas propostos; 

- Ser capaz de tomar de decisões diante dos casos propostos. 

- Entender e simular como funcionam questões de Residência e 

Concursos.  

10ª 

- Coluna Vertebral e  

Trauma Raquimedular 

- Estudo e entendimento do trauma Raquimedular; 

- Principais moléstias e afecções da coluna vertebral; 

- Diagnóstico da(s) lesão (ões); 

- Classificação, prognóstico e tratamento. 
 

Atividade supervisionada: 

Conhecer e preencher o protocolo da ASIA 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

11ª 

- Princípios de Tratamentos. 

- Imobilizações provisórias e definitivas; estudar e compreender a 

indicação de Imobilizações, órteses e próteses; 

- Abordar os princípios da osteossíntese; 

- Estudar retalhos, enxertos, transferências tendinomusculares e 

osteotomia; 

- Compreender as artrodeses, artroplastias, artroscopias e 

 amputações. 

Atividade supervisionada: 

Conhecer uma caixa de osteossíntese  

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

12ª 

- Fraturas dos MMSS. 

- Estudar a definição, incidência e etiologia dos principais problemas do 

membro superior; 

- Analisar o diagnóstico diferencial e o quadro clínico das fraturas, bem 

como os exames de imagem indicados na suspeita dessas patologias; 

- Entender o tratamento clínico e o cirúrgico, sabendo diferenciar as 

indicações. 

Atividade supervisionada: 

Principais fraturas dos MMSS 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  
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13ª - Fraturas dos MMII. 

- Estudar a definição, incidência e etiologia dos principais problemas do 

membro inferior;  

- Analisar o diagnóstico diferencial e o quadro clínico das 

 fraturas, bem como os exames de imagem indicados na 

 suspeita dessas patologias;  

- Entender o tratamento clínico e o cirúrgico, sabendo diferenciar as 

indicações. 

13ª Atividade supervisionada: 

Principais fraturas dos MMII 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

14ª 

- Marcha Humana. 

- Estudo e entendimento do fenômeno; evolução da marcha e 

 suas características; 

- Principais moléstias e afecções que alteram e/ou comprometem a 

marcha; 

Atividade supervisionada: 

Palmilhas: indicações 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

15ª 

- Doping 

- Estudar e compreender a prática de exercícios profissionais e entender o 

perfil do atleta de alto rendimento; Analisar o estelionato esportivo; 

- Abordar as principais práticas desportivas e limites humanos; 

- Estudar o Dopping, seus tipos e consequências legais; 

Atividade supervisionada: 

Principais casos de usos de substâncias proibidas 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

16ª 

- Lombalgias. 

- Diagnosticar e compreender mecanismos de causa e surgimento; 

- Classificar os tipos de lombalgias e suas variações; 

- Prognóstico e tratamento. 

Atividade supervisionada: 

A lombalgia dentro da sua casa 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

17ª 

- Procedimentos mais comuns em Pronto-

Socorro. 

- Caracterizar Urgências, Emergências, Prioridades e Eletivos; 

- Estabelecer classificação de risco; 

- Entender e discutir o manejo e condutas em procedimentos frequentes 

de Pronto-Socorro. 

Atividade supervisionada: 

Procedimentos quotidianos: imobilizações 

• Leitura/discussão de artigo científico  

• Realização de resumo de artigo científico 

• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & 

Traumatologia;  

18ª 
2ª AVALIAÇÃO ORTOPEDIA 

Verificação  de Aprendizagem  Teórica (N2) 

- Ser capaz de estabelecer diagnóstico anatômico, sindrômico e 

nosológico para os casos propostos; 
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- Ser capaz de resolver casos clínicos sobre os temas propostos; 

- Ser capaz de tomar de decisões diante dos casos propostos. 

- Entender e simular como funcionam questões de Residência e 

Concursos.  

19ª CONSELHO DE CLASSE 

- Avaliação do Sub-módulo; 

- Reposição, se necessária; 

- Capacidade de estabelecer diagnósticos anatômico, sindrômico e 

nosológico para os casos propostos; Resolutividade. 

- Na verificação de aprendizagem demonstrar conhecimentos adquiridos 

 

 
 

Processos e critérios de Avaliação: 
 
AVALIAÇÕES DO SUBMÓDULO ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA: 
 
 

BIMESTRE PONTUAÇÕES TIPOS DE 
AVALIAÇÕES 

1º bimestre = N1  Valor = 10,0 pontos* Objetiva/Subjetiva 
2º bimestre = N2 

 
 

 Valor = 10,0 pontos* 
 

Objetiva/Subjetiva 

 
* N1: Média ponderada da 1ª AM (70%) + Seminário/(atividades assíncronas: estudo dirigido, artigos científicos 
e conceito de  participação em atividades síncronas com câmera ligada (30%)  = 10,0 pontos (100%) 
 
* N2: Média ponderada da 2ª AM (70%) + Seminário/(atividades assíncronas: estudo dirigido, artigos científicos 
e conceito de  participação em atividades síncronas com câmera ligada (30%)  = 10,0 pontos (100%) 
 
 
* A apresentação do seminário se dará por sorteio de grupo, de forma aleatória, para apresentação do tema 
definido previamente. O acadêmico que não comparecer ao seminário no dia da apresentação do tema 
correspondente ao seu grupo, receberá nota zero. 
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CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS SEMINÁRIOS: ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA 

 
DISCENTE:________________________________________________________________________________________________________ 

PROFESSOR: _____________________________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/____ 

TEMA: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Critério Limite de pontos Nota obtida 

PLANO DE AULA 10 PONTOS  

Título  1,5  

Objetivos 1,5  

Conteúdo 2  

Sequência lógica do conteúdo 3  

Referências 1  

Qualidade das referências 1  

APRESENTAÇÃO ORAL 40 PONTOS  

Clareza e objetividade 10  

Uso da linguagem gramaticalmente correta 5  

Uso de linguagem científica 5  

Domínio e segurança na exposição 5  

Adequação ao tempo definido 14  

Postura e trajes adequados 1  

CONTEÚDO 40 PONTOS  

Adequação dos objetivos ao tema 5  

Contextualização do tema (explicitação da relevância do tema proposto) 5  

Apresentação sequencial do conteúdo (introdução, desenvolvimento e 
conclusão) 

10  

Exatidão do conteúdo apresentado 5  

Distribuição adequada do tempo por objetivos 10  

Cumprimento dos objetivos 5  
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USO DE RECURSOS INSTRUCIONAIS 5 PONTOS  

Adequação e pertinência dos recursos 2  

Qualidade da utilização do recurso escolhido (clareza, estética, 
observação de normas de quadros, gráficos e tabelas) 

3  

INTERAÇÃO  DO APRESENTADOR E COLEGAS 
 

5 PONTOS  

Propiciou debate 3  

Participação de todos componentes do grupo 2  

TOTAL 100/10  

 
*Estas avaliações e notas poderão ser mudadas a qualquer tempo, durante o semestre, em virtude de vinculação de outras notas, como 
OSCE, AI, API ou outras. 


