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Prezado (a) discente,

Sejam todos (as) bem-vindos (as) ao Módulo Saúde, Família e Sociedade VI: Sistema
Osteomuscular:  Reumatologia/Ortopedia  &  Traumatologia,  do  Curso  de  Medicina  da
Universidade Federal de Jataí (UFJ). O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela
equipe de Docentes  que compõem esse  Módulo e  nele,  vocês  encontrarão  informações
sobre o planejamento das atividades de ensino do módulo e o cronograma das atividades
que serão desenvolvidas no decorrer do semestre letivo, DE FORMA PRESENCIAL, 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 e aprendizagem discente.

Todos (as)  os  (as)  Docentes  estão à disposição de vocês e desejamos-lhes  bons
estudos e nossos sinceros votos de ótimo êxito neste Módulo.

Profa. Dra. Rosane Gouveia Vilela Machado
Coordenadora do Módulo Sistema Osteomuscular: Reumatologia/Ortopedia &

Traumatologia/Saúde, Família e Sociedade VI 
Curso de Medicina – UFJ
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REGRAS DE CONDUTA

1.  Os  (as)  docentes,  no  início  do  semestre,  entregarão  aos  discentes  os  procedimentos
metodológicos e pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades (PLANO DE
ENSINO);

2. As atividades propostas deverão ser entregues em tempo e forma, segundo orientações
do (a) professor (a) responsável. O descumprimento do acima descrito implicará na perda de
nota e frequência (total ou parcial, a critério do (da) docente);

3. A pontualidade é um compromisso de docentes e discentes;

4.  O  (a)  discente  tem  o  direito  de  solicitar  revisão  de  provas  e  de  atividades  aos  (às)
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 ou
depois  delas,  ou  ainda  em  outros  momentos.  Para  os  atendimentos  extraclasse  com
docentes,  o  (a)  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.  Os  (as)  discentes  devem  resguardar  os  direitos  do  (da)  Professor  (a)  em  relação  ao
material didático que ele disponibiliza. Isso significa não reproduzir/utilizar/compartilhar o
vídeo, a aula em PowerPoint, os áudios, conversas de chats ou qualquer material didático
disponibilizado, EXCETO se houver autorização formalizada por escrito do (da) docente;

8.  Docentes  e  discentes  deverão  ter  postura  adequada  de  vestimentas  e  vocabulário,
devendo-se sempre preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente;

9. As datas e/ou horários de provas e/ou atividades poderão ser alteradas para adequação
ao conteúdo programático do Módulo, por necessidades da instituição e/ou por motivos de
força maior;

10.  Alterações  de  datas  e  horários  de  aulas  e  atividades  dentro  do  horário  do  Módulo
poderão ser feitas sem a necessidade de anuência dos discentes;

11. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular:
quando é o corpo discente quem a faz, esta solicitação deverá ser formalizada e entregue ao
(à) Docente responsável, com justificativa fundamentada e assinatura de todos os discentes
matriculados. Cabe ao (à) Docente responsável a análise desta solicitação e deferimento ou
não;
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12. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular:
quando é o (a)  Docente quem a faz,  esta solicitação deverá ser informada aos discentes
baseada  em  justificativa  fundamentada.  E  para  deferimento  desta,  todos  os  discentes
matriculados  deverão  apresentar  anuência  por  meio  de  assinatura  em  documento
formalizado;

13.  Os  horários  de  quando  não  houver  o  Módulo  “Atividade  Integradora”  poderão  ser
utilizados para reposição de aulas/atividades deste Módulo;

14. As aulas realizadas de forma integrada podem ter seu horário reduzido ou estendido,
conforme tema e necessidade dos docentes;

15. O horário de aula de cada docente poderá ser utilizado para atividades síncronas ou
assíncronas, a depender do desenvolvimento de cada conteúdo;

16.  É  obrigatório  o  uso  de  máscara  N95  (ou  PFF2)  em  todas  as  atividades  do módulo,
incluindo aulas teóricas e práticas;

17. Para as aulas práticas serão necessários o uso de jaleco, a máscara N95, o respeito às
normas de infecção hospitalar de cada unidade de saúde e de preferência que cada discente
tenha seus próprios instrumentos de avaliação dos pacientes;

18. Todos os discentes assinarão o Termo de Aceitação deste Plano de Ensino.

19.  O  contato  com  o  docente  no  período  extraclasse  deverá  ser  intermediado
exclusivamente pelo representante de sala para resolução de assuntos não programados, de
segunda à sexta feira das 7 às 17 horas (avaliações, datas, reposição de aula ou atividade
prática etc.)

20. 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).

Profa. Dra. Rosane Gouveia Vilela Machado
Coordenadora do Módulo Sistema Osteomuscular: Reumatologia/Ortopedia &

Traumatologia/Saúde, Família e Sociedade VI 
Curso de Medicina – UFJ
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PLANO DE ENSINO

I.  IDENTIFICAÇÃO:
Unidade Acadêmica: Ciências Da Saúde
Curso: Medicina
Módulo: Sistema Osteomuscular: Reumatologia/Ortopedia & Traumatologia/Saúde, Família e Sociedade VI
Carga horária: 162h Teórica: 90h              

Teórico-Prática: 72 h
Semestre do curso/ano: 2º Semestre/2021-2 Turno: Integral
Docentes responsáveis pelo Módulo: 

Profª. Dra. Rosane Gouveia Vilela Machado (Coordenadora do Módulo)

Profª. Ms. Aparecida de Lourdes Carvalho 

Prof. Ms. Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior

II. EMENTA:

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

Ortopedia  e  Traumatologia,  incluindo  abordagem  semiológica,  clínica  de  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 VI-  Práticas de Integração, Ensino, Serviço e Comunidade -

(PIESC) VI. 

III. OBJETIVO GERAL: 

● Realizar o exame físico 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  (osteomioarticulares).  Diferenciar  as

particularidades dos idosos em relação aos jovens. 

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

● Possibilitar ao corpo discente uma adequada formação teórica e prática na especialidade de Ortopedia

e Traumatologia.

IV. OBJETIVOS 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
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quanto a morbi-mortalidade. 

● Conhecer as principais doenças reumatológicas.

● Conhecer a fisiopatologia, o raciocínio diagnóstico e as condutas das doenças do aparelho locomotor,

além de conhecer a abordagem da Medicina Física e Reabilitação nas patologias do aparelho locomotor.  

● Reconhecer as interrelações 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.

● Estabelecer uma adequada relação médico-paciente.

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

● Descrever  o  sistema  musculoesquelético  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  das

especialidades;

● Conhecer os fundamentos do diagnóstico das doenças Reumatológicas.

● Conhecer a terapêutica e as bases farmacológicas nas doenças Reumatológicas.

● 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.

● 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 Reumatológicas.

● Indicar e interpretar, adequadamente, os exames complementares. 

● Instituir conduta de prevenção, tratamento e reabilitação do aparelho locomotor.

● Obter adequadamente as informações bibliográficas.

Atitudes:

● Respeitar os pacientes, colegas e o ambientes de trabalho.

● Relacionar-se de modo harmonioso com os (as) professores (as) e demais profissionais.

● Desenvolver uma boa relação discente/paciente.

● Reconhecer os direitos dos pacientes.
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● Buscar ativamente os conhecimentos com base na solução dos problemas dos pacientes.

● Trajar-se  adequadamente  no  ambiente  de  trabalho,  frente  aos  pacientes  e  na  apresentação  de

seminários.

V. METODOLOGIA:

● 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

● Áudio e videoconferências;

● Podcasts;

● Chats;

● Team Based Learning (TBL);

● Problem Based Learning (PBL);

● Outras metodologias em grupo; 

● Portfólio;

● Aula prática em ambulatórios, enfermarias, pronto socorro (plantões) e centro cirúrgico;

● GO-GV;

● Estudo dirigido;

● Fóruns de discussão;

● Estudo dirigido.

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS:

● Serão constituídas de atividades extraclasse, 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 estão identificadas nos respectivos objetivos de aprendizagem, anexos a esse plano;

● Carga horária semanal de atividade supervisionada por Submódulo: Ortopedia - 6 horas; Reumatologia
- 9 horas;

● Para  necessidades  especiais  de  atendimento,  os  docentes  estarão  disponíveis,  em  horários  pré-
agendados por e-mail, para a discussão de dúvidas por meio de chats, fóruns, áudio e/ou videoconferências
ou outro meio pré-acordado entre docentes e discentes.

VII. FREQUÊNCIAS:

● As frequências  do Módulo  serão computadas durante  a chamada realizada pelo (a)  professor  (a)
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durante as aulas (respondida oralmente ou escrita) e pela entrega das atividades solicitadas;

● A FREQUÊNCIA VÁLIDA NO MÓDULO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 75%  (De acordo com RGCG -
RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 87);

● O Discente poderá solicitar revisão de frequência ao (à) Docente ou à unidade acadêmica responsável
até 5 (cinco) dias após a data limite para consolidação do componente curricular, prevista no calendário
acadêmico (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 89 e 90);

● Para casos de revisão de frequência antes da consolidação do componente curricular, o estudante
poderá realizar esta solicitação via e-mail ao Coordenador do Módulo.

VIVIII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE APRENDIZADO:

● Os (as) Discentes serão avaliados de forma contínua, sendo adotadas as seguintes estratégias:

o Avaliações objetivas, discursivas, subjetivas e orais;

o Avaliações práticas nos ambulatórios e enfermarias;

o Pré-testes e pós-testes;

o Testes TBL;

o Prática PBL;

o OSCE (Objective Structured Clinical Examination);

o Seminários/Grupo de estudo;

o Podcast;

o Produção de vídeos;

o Memória de aula;

oTrabalhos escritos manualmente (folhas de papel almaço);

o Clube de revista;

o Anamneses realizadas em enfermaria e ambulatórios;

o Outros.

● Avaliação dos seminários:

o Tempo de apresentação: 50 minutos;

o Discussão do seminário: 20 minutos;

o Avaliação do seminário:

o Apresentação da nota alcançada após discussão;

o Critérios de avaliação descritos no final do plano de estudo;

o A apresentação do seminário se dará por sorteio de 2 (dois) alunos do grupo, de forma aleatória;

o O (a) Discente que não comparecer ao seminário no dia da apresentação do tema correspondente ao seu 
grupo, receberá nota zero.
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● Atividades Complementares:  serão realizadas atividades complementares (AC) avaliativas referentes

aos conteúdos específicos modulares. A nota das AC corresponderá a 30 (trinta) pontos e será calculada pela
média geométrica ou pela somatória das atividades correspondentes aos conteúdos trabalhados. Essas AC
poderão ser aplicadas em qualquer quantidade, com valores iguais ou distintos cada uma e em qualquer
aula, integrada ou não, a critério do professor responsável;

● Provas do Módulo: serão realizadas duas Provas de Módulo (P1 e P2) integradas sobre os conteúdos
trabalhados. O valor de cada prova corresponderá a 70 (setenta) pontos. As datas das provas ocorrerão de
acordo com o Cronograma do Módulo. A avaliação do módulo SAI VI contemplará todos os temas estudados
em Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia. As Avaliações de Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia
são separadas. Serão realizadas duas provas de cada disciplina.

● As NOTAS que compõem as AC e Provas Modulares, individualmente,  serão arredondadas para uma
casa decimal, assim sendo: 30 (trinta) pontos e 70 (setenta) pontos, correspondendo ao valor total de AC e
provas modulares, respectivamente;

● 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% (cinquenta por cento);

Ortopedia e Traumatologia 50% (cinquenta por cento);

● Nota  Modular –  N1 (Reumatologia): A soma das notas que compõem a Atividade Complementar
(seminários)1  (AC1  –  valor  total:  30  [trinta]  pontos)  e  de  Primeira  Prova  (P1  –  70  [setenta]  pontos)
corresponderão à Primeira Nota (N1)  da Reumatologia;

● Nota Modular – N2 (Reumatologia): A soma das notas que compõem a Atividade Complementar 2
( resumos de artigos e nota conceitual) (C2 – valor total: 30 [trinta] pontos) e de Segunda Prova (P2 – 70
pontos) corresponderão à Segunda Nota (N2) da reumatologia;

● 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, se houver (30%) 
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* A apresentação do seminário se dará por sorteio de 2 (dois) 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.

● Nota Modular  –  N1 (Ortopedia  & Traumatologia): A  soma das  notas  que  compõem a Atividade
Complementar  1  (AC1  –  valor  total:  30  [trinta]  pontos)  e  de  Primeira  Prova  (P1:  70  [setenta]  pontos)
corresponderão à Primeira Nota (N1)  da Ortopedia & Traumatologia;

● Nota  modular  –  N2 (Ortopedia  & Traumatologia):  A soma das  notas  que  compõem a  Atividade
Complementar  2  (C2  –  valor  total:  30  [trinta]  pontos)  e  de  Segunda  Prova  (P2:  70  [setenta]  pontos)
corresponderão à Segunda Nota (N2) da Ortopedia & Traumatologia;

● Atividade complementar da ortopedia: seminários, estudo dirigido, artigos científicos e conceito de
participação em sala de aula, nos ambulatórios e nas enfermarias.

● 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, se houver (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.

● - A nota da OSCE para o módulo será computada na nota modular N2. 

● - OSCE:  data a definir. A OSCE terá peso 2.

o - N1 = [N1Reumato + N1Ortop]/2} 10 (a ser publicada no SIGAA)

o - N2 =  {OSCE x 0,2 } + {[N2Reumato  + N2Ortop]/2} x 0,8 (a ser publicada no SIGAA)

- NF= (N1 + N2)/2
● - As NOTAS que compõem a N1 e N2, individualmente, serão arredondadas para uma casa decimal,

assim sendo de 0,0 a 10,0 pontos;

● - A Nota Final do Módulo será calculada a partir da média aritmética das notas obtidas em N1 e N2;

● - A Nota Final  do estudante variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com uma casa decimal (De acordo com
RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 82);

● - Não haverá avaliação de recuperação;

● As notas que compõem as ACs,  provas modulares e a  NOTA FINAL  será arredondada seguindo o



  Plano de Ensino do Módulo Sistema Osteomuscular: Reumatologia/
Ortopedia &Traumatologia/Saúde, Família e Sociedade VI

Curso de Medicina | UFJ
critério de arredondamento do art. 56, § 3º do RGCG RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557: 

● I: se a segunda casa decimal for menor que cinco (< 5), a primeira casa decimal permanece inalterada;

● II: se a segunda casa decimal for maior ou igual a cinco (≥ 5), a primeira casa decimal é acrescida de
uma unidade.

● Será  aprovado  no  Módulo  o  (a)  Discente  que  obtiver  nota  final  igual  ou  superior  a  6,0  (seis)  e
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do Módulo (De acordo
com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 56);

● Nos casos em que Discentes não realizem as AC avaliativas ou provas modulares na data e tempo
determinado,  os  mesmos  podem  apresentar  um  requerimento  de  segunda  chamada,  com  justificativa
fundamentada, por e-mail ao (à) Docente responsável pela atividade, em um prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis. 

● Em casos de revisão de questão de AC avaliativas ou provas modulares, Discentes deverão realizar
requerimento de revisão, por e-mail, ao (à) Docente responsável, com justificativa fundamentada, baseando-
se em referências bibliográficas autênticas, em um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da realização da
atividade e/ou avaliação;

● Os requerimentos de segunda chamada ou de revisão de avaliação enviados pelos Discentes, por e-
mail, serão avaliados pelo (a) Docente responsável, em um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da entrega
deste. Em caso de deferimento, as datas para realização de novas atividades e ou provas modulares serão
definidas pelo (a) Docente responsável, de acordo com o cronograma do Módulo; 

● Em casos especiais, como a finalização do semestre, a data da solicitação de segunda chamada ou de
revisão de avaliação, bem como da devolutiva pelo (a) Docente, deve ser antecipada para não prejudicar a
consolidação do Módulo;

● Ficará a critério do (da) Docente responsável, a modalidade da realização de segunda chamada de AC
e de prova modular, seja por avaliações objetivas,  subjetivas, trabalhos, seminários,  relatórios ou outras
formas de produção acadêmica escrita, oral ou audiovisual do discente;

● Se a realização de segunda chamada for de modo oral, a gravação da avaliação será anteriormente
autorizada pelo Discente que a estiver realizando. Se esta autorização for negada, o Discente não terá direito
a revisão de nota. O período máximo de duração desta avaliação oral será de 1 (uma) hora;

● Docentes responsáveis  pelo Módulo só poderão realizar  uma nova avaliação MODULAR (N2) após
disponibilizar aos Discentes e/ou no sistema acadêmico, a nota obtida na avaliação MODULAR anterior (N1),
com antecedência de pelo menos 4 (quatro) dias letivos (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº
1557, Art. 82; § 5º - adequado ao sistema modular).

IX. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES:

● Sala de aula virtual (Google Classroom);

● E-mail da turma;

● SIGAA.

X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CECIN, H. A; XIMENES, A.C. Tratado Brasileiro de Reumatologia. 1ª ed. Editora Atheneu. São Paulo. 2015.

2.  CARVALHO,  M.  A.  P;  LANNA,  C,  C.  D;  BERTOLO,  M.B.  Reumatologia-Diagnóstico e  Tratamento.  4ª  ed.
Guanabara Koogan. Rio de Janeiro. 2013.



  Plano de Ensino do Módulo Sistema Osteomuscular: Reumatologia/
Ortopedia &Traumatologia/Saúde, Família e Sociedade VI

Curso de Medicina | UFJ
3. VOLPON, J. B. Fundamentos de Ortopedia e Traumatologia. 1ª ed. Editora Atheneu. São Paulo. 2013.

XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. KASPER, D. L. et al. Tratado De Medicina Interna de Harrison. 18ª ed. ARTMED. São Paulo. 2011.

2. AUSIELLO. D & GOLDMAN.L. Tratado de Medicina Interna. 24ª Ed. ELSEVIER. Rio de Janeiro. 2014.

3. HEBERT, S. et al. Ortopedia e Traumatologia-Princípios e Prática. 4ª ed. ARTMED. São Paulo. 2009

4. SALTER, R. B. Distúrbios do sistema Musculoesquelético. 3ª ed. MEDSI. Rio de Janeiro. 2009.

5. COURT-BROWN,  C.  M.  et  al.  Rockwood  and  Green’s  Fractures  in  Adults.  8ª  ed.  Lippincott  &  Raven.

Philadelphia. 2015.

XII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA ON LINE:

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

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

3. 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

4. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia-SBOT: https://sbot.org.br/

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

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

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

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

7.  Glossário de Terminologia Temática em Ortopedia e Traumatologia: 

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

XIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR ON LINE:

1. Diretrizes para o diagnóstico da artrite reumatoide. REV BRAS REUMATOL. 2013; 53(2) :141–157

2. Primeira diretriz latino-americana para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico: Grupo Latino 

Americano de Estudo do Lúpus (GLADEL, Grupo Latino Americano de Estudio del Lupus) – Pan-American 

League of Associations of Rheumatology (PANLAR). Pons-Estel BA, et al. Ann Rheum Dis 2018, 0:1-9. doi 

10.1136/annrheumdis-2018-21-3512

3. 2017 recommendations of the Brazilian Society of Rheumatology for the pharmacological treatment of 

rheumatoid arthritis. Mota et al. Advances in Rheumatology (2018) 58:2 https://doi.org/10.1186/s42358-

018-0005-0

4. The Brazilian Society of Rheumatology guidelines for axial spondyloarthritis – 2019. Resende et al. 
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Advances in Rheumatology (2020) 60:19 https://doi.org/10.1186/s42358-020-0116-2

5. Novas  diretrizes  para  o  diagnóstico  da  fibromialgia.  Revista  Brasileira  de  Reumatologia,  volume  57,

Supplement 2, 2017, Pages 467-476.

6. Revista Brasileira de Ortopedia (RBO) https://www.rbo.org.br/

7. 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

8. 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

 9. 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

Jataí, 01 de março de 2022.

Profa. Dra. Rosane Gouveia Vilela Machado
Coordenadora do Módulo Sistema Osteomuscular: Reumatologia/

Ortopedia &Traumatologia/Saúde, Família e Sociedade VI
Docente em Reumatologia

Profa. Msa.  Aparecida de Lourdes Carvalho
Docente em Patologia Clínica

Prof. Ms.  Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior
Docente em Ortopedia & Traumatologia
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                                                       CONTEÚDO E CRONOGRAMA

1ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
21/03

Terça-Feira – 22/03 Quarta-feira – 23/03
Quinta-
feira –
24/03

Sexta-
feira –
25/03

Sábado –
26/03

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 1)

- 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.

Reumatologia

*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/síndrome
s reumatológicas 

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 1)

Divisão dos grupos de práticas e seminários,
orientações sobre método de avaliação e sorteio

dos temas.
Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em

Ortopedia e Traumatologia. Exame físico

Reumatologia
Revisão de anamnese e síndromes

reumatológicas/caso clínico/clube de
revista/enfermaria e ou ambulatório

16:20 – 17:10 h
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articular/estudo dirigido/clube de revista.
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

2ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
28/03

Terça-Feira – 29/03 Quarta-feira – 30/03
Quinta-
feira –
31/03

Sexta-
feira –
01/04

Sábado –
02/04

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 2)

Crescimento Osteomioarticular; Anatomia Humana;
Desenvolvimento Articular.

Reumatologia
Anamnese e exame físico articular14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 2)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia
Estudo dirigido de exame físico articular/caso

clínico/clube de revista/enfermaria e ou
ambulatório 

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

3ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
04/04

Terça-Feira – 05/04 Quarta-feira – 06/04
Quinta-
feira –
07/04

Sexta-
feira –
08/04

Sábado –
09/04

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 3)
Reumatologia

Laboratório em Reumatologia14:20 – 15:10 h
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Investigação em Ortopedia e Traumatologia:
15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 3)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia
Estudo dirigido de exames em reumatologia e
ou clube de revista/caso clínico/ambulatório e

ou enfermaria16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

4ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
11/04

Terça-Feira – 12/04 Quarta-feira – 13/04
Quinta-
feira –
14/04

Sexta-
feira –
15/04

Sábado –
16/04

07:30 – 08:20 h

FERIADO

08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 4)

Traumatologia: traumatismos articulares e
musculares.

Reumatologia
Seminário 1: Artrite Infecciosa14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 4)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia
Clube de revista/caso clínico/ ambulatório e ou

enfermaria16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

5ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
18/04

Terça-Feira – 19/04
Quarta-feira – 20/04

Quinta-
feira –

Sexta-
feira –

Sábado –
23/04
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21/04 22/04

07:30 – 08:20 h

FERIADO

08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 5)

Princípios de Tratamentos.

Reumatologia
Fibromialgia

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 5)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia
Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de

revista/caso clínico/ 
ambulatório e ou enfermaria16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

6ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
25/04

Terça-Feira – 26/04 Quarta-feira – 27/04
Quinta-
feira –
28/04

Sexta-
feira –
29/04

Sábado –
30/04

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 6)
Fraturas dos MMSS. Reumatologia

Aula Teórico-Prática: Artrite Reumatoide14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia Reumatologia
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(Prática – Semana 6)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de
revista/caso clínico/ 

ambulatório e ou enfermaria
16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

7ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
02/05

Terça-Feira – 03/05 Quarta-feira – 04/05
Quinta-
feira –
05/05

Sexta-
feira –
06/05

Sábado –
07/05

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 7)

Fraturas dos MMII.

Reumatologia
Seminário 2: Febre Reumática14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 7)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia
Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de

revista/caso clínico/ 
ambulatório e ou enfermaria16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

8ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
09/05

Terça-Feira – 10/05 Quarta-feira – 11/05
Quinta-
feira –
12/05

Sexta-
feira –
13/05

Sábado –
14/05

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
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11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 8)

SEMINÁRIO 1
Doenças congênitas e do desenvolvimento (da

criança e do adolescente).

Reumatologia

1° verificação de aprendizagem teórica (N1)
14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h

15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia
(Prática – Semana 8)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia

Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de
revista/caso clínico/ enfermaria  e ou

ambulatório
ambulatório e ou enfermaria

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

9ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
16/05

Terça-Feira – 17/05 Quarta-feira – 18/05
Quinta-
feira –
19/05

Sexta-
feira –
20/05

Sábado –
21/05

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Ortopedia & Traumatologia
(Teórica – Semana 9)

1ª Verificação de Aprendizagem teórica (N1)

Reumatologia

Aula Teórico-Prática: Lúpus eritematoso  
sistêmico 14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 9)

Correção e discussão da 1ª Verificação de

Reumatologia
Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de

revista/caso clínico/ enfermaria  e ou
ambulatório

16:20 – 17:10 h
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Aprendizagem.
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

10ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
23/05

Terça-Feira – 24/05 Quarta-feira – 25/05
Quinta-
feira –
26/05

Sexta-
feira –
27/05

Sábado –
28/05

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Ortopedia & Traumatologia
Feira das Profissões

Reumatologia
Caso clínico com Anatomia Patológica

14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

Feira das Profissões
Reumatologia

16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

11ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
30/05

Terça-Feira – 31/05 Quarta-feira – 01/06
Quinta-
feira –
02/06

Sexta-
feira –
03/06

Sábado –
04/06

07:30 – 08:20 h FERIADO
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Reumatologia

Aula teórico-prática: Síndrome do Anticorpo
Antifosfolípide14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Reumatologia

Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de
revista/caso clínico/ enfermaria  e ou

ambulatório

16:20 – 17:10 h
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17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

12ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
06/06

Terça-Feira – 07/06 Quarta-feira – 08/06
Quinta-
feira –
09/06

Sexta-
feira –
10/06

Sábado –
11/06

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 12)

SEMINÁRIO 2
Distúrbios Degenerativos.

Reumatologia
Seminário 3: Doenças microcristalinas: 
GOTA  14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 12)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia
Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de

revista/caso clínico/ enfermaria  e ou
ambulatório16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

13ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
13/06

Terça-Feira – 14/06 Quarta-feira – 15/06
Quinta-
feira –
16/06

Sexta-
feira –
17/06

Sábado –
18/06

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia Reumatologia
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(Teórica – Semana 13)

Trauma Raquimedular Aula Teórico-prática: Esclerose sistêmica14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 13)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia
Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de

revista/caso clínico/ enfermaria  e ou
ambulatório16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

14ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
20/06

Terça-Feira – 21/06 Quarta-feira – 22/06
Quinta-
feira –
23/06

Sexta-
feira –
24/06

Sábado –
25/06

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 14)

SEMINÁRIO 3
Infecções Osteoarticulares.

Reumatologia
Aula Teórico-prática expositiva: Vasculites14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 14)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia
Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de

revista/caso clínico/ enfermaria  e ou
ambulatório16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h
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15ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
27/06

Terça-Feira – 28/06 Quarta-feira – 29/06
Quinta-
feira –
30/06

Sexta-
feira –
01/07

Sábado –
02/07

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 15)

Lombalgias.

Reumatologia
Aula expositiva: espondiloartrites14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 15)

Imobilizações. Estudo dirigido de radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Exame físico
articular/estudo dirigido/clube de revista.

Reumatologia
Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de

revista/caso clínico/ enfermaria  e ou
ambulatório16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

16ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
04/07

Terça-Feira – 05/07 Quarta-feira – 06/07
Quinta-
feira –
07/07

Sexta-
feira –
08/07

Sábado –
09/07

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Teórica – Semana 16)

2ª Verificação de Aprendizagem (N2)

Reumatologia
Osteoporose14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h :
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia
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(Prática – Semana 16)

Correção e Discussão da 2ª Verificação de
Aprendizagem.

Reumatologia
Exame físico articular/estudo dirigido/clube  de

revista/caso clínico/ enfermaria  e ou
ambulatório

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

17ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
11/07 

Terça-Feira – 12/07 Quarta-feira – 13/07
Quinta-
feira –
14/07

Sexta-
feira –
15/07 

Sábado – 

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Ortopedia & Traumatologia
(Teórica – Semana 16)

Reumatologia
2ª Verificação Teórica de Reumatologia

N214:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h :
15:30 – 16:20 h Ortopedia & Traumatologia

(Prática – Semana 16)
Reumatologia

2ª Verificação Teórica de Reumatologia
N2

16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

18ª
Semana/Horário

Segunda-feira –
18/07 

Terça-Feira – 19/07 Quarta-feira – 20/07
Quinta-
feira –
21/07

Sexta-
feira –
22/07

Sábado – 

07:30 – 08:20 h
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08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h
10:20 – 11:10 h
11:10 – 12:00 h
12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h

Ortopedia & Traumatologia
(Teórica – Semana 16)

Reumatologia
Conselho de classe

Avaliação da disciplina14:20 – 15:10 h

15:10 – 15:30 h :
15:30 – 16:20 h

Ortopedia & Traumatologia
(Prática – Semana 16)

.

Reumatologia
Conselho de classe

Avaliação da disciplina
16:20 – 17:10 h

17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
REUMATOLOGIA 

SEMANA 1
1. Estabelecer as normas de condutas em sala de aula;

2. Apresentar a bibliografia básica e suplementar; 

3. Compreender a importância da Reumatologia para a formação médica, considerando que a população está envelhecendo; 

4. Revisar a classificação das doenças, anamnese e as síndromes reumatológicas  

5. Conhecer a classificação das doenças e as síndromes reumatológicas.

Atividade supervisionada:  

● Resolução e leitura de caso clínico
SEMANA 2

  1. Ser capaz de desenvolver habilidades no exame físico e coleta da história clínica; 

2. Ser capaz de fazer uma anamnese reumatológica e exame físico articular.

Atividade supervisionada:  
● Resolução e leitura de caso clínico

SEMANA 3
1, Conhecer e ser capaz de indicar os principais exames a serem solicitados para as doenças reumatológicas;

2. Ser capaz de conhecer e compreender a importância na reumatologia dos exames laboratoriais gerais e específicos.

Atividade supervisionada:  
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● Resolução e leitura de caso clínico

SEMANA 4
1. Reconhecer que o seminário é o trabalho do grupo, mas com participação de todos; 

2. Aprofundar os conhecimentos em artrite infecciosa sob os aspectos de diagnóstico e tratamento; 

3. Propiciar o debate sobre o tema; 

4. Conhecer e resolver problemas de saúde relacionados a 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.

SEMANA 5
1. Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da fibromialgia;

2. Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico e tratamento;

3. Discutir um caso clínico com desafio diagnóstico.

Atividade supervisionada:  

● Leitura de cartilha da Sociedade Brasileira de Reumatologia de fibromialgia.

SEMANA 6
1. Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da artrite reumatoide; 

2. Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e tratamento;  

3. Discutir um caso clínico com desafio diagnóstico.

Atividade supervisionada:  

● Leitura de artigo científico;  

● Leitura da cartilha de artrite reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

SEMANA 7
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1. Reconhecer que o seminário é o trabalho do grupo, mas com participação de todos; 

2. Aprofundar os conhecimentos em febre reumática sob os aspectos de diagnóstico e tratamento; 

3. Propiciar o debate sobre o tema; 

4. Conhecer e resolver problemas de saúde relacionados a febre reumática; 

5. Despertar o interesse e estimular a participação de todos do grupo; 

6. Apresentar um caso clínico para a turma do tema proposto 

7. Definir objetivos com o professor

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.

SEMANA 8 
1. Ser capaz de estabelecer diagnósticos anatômico, sindrômico e nosológico para os casos propostos; 

2. Ser capaz de resolver casos clínicos sobre os temas propostos; 

3. Ser capaz de tomar de decisões diante dos casos propostos; 

4. Na verificação de aprendizagem demonstrar conhecimentos adquiridos; 

5. Entender e simular como funcionam questões de residência médica e concursos.

Atividade supervisionada: 

Orientação sobre a avaliação e retirada de dúvidas. 
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SEMANA 9 
1. Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico do lúpus eritematoso sistêmico; 

2. Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e tratamento; 

3. Discutir um caso clínico com desafio diagnóstico. 

Atividade supervisionada: 

● Leitura da cartilha de LES da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

SEMANA 10
1. Compreender a importância do estudo da anatomia patológica na elucidação diagnóstica no lúpus eritematoso sistêmico.

2. Fazer a inter-relação da clínica com a anatomia patológica na solução dos problemas clínicos.

Atividade supervisionada: 

1. Orientação sobre o caso clínico integrador.

SEMANA 11
1.Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da síndrome do anticorpo antifosfolípide; 

2. Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e tratamento; 

3. Discutir um caso clínico com desafio diagnóstico.

 Atividade supervisionada: 

Leitura da cartilha de SAF da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

SEMANA 12
1. Reconhecer que o seminário é o trabalho do grupo, mas com participação de todos; 
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2.  Aprofundar os conhecimentos em doenças microcristalinas sob os aspectos de diagnóstico e tratamento; 

3. Propiciar o debate sobre o tema.

4. Conhecer e resolver problemas de saúde relacionados a gota; 

5. Despertar o interesse e estimular a participação de todos do grupo; 

6. Apresentar um caso clínico para a turma do tema proposto; 

7. Definir objetivos com o professor.

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.

SEMANA 13
1. Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da esclerose sistêmica; 

2. Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e tratamento; 

3. Discutir caso clínico com desafio diagnóstico.

Atividade supervisionada: 

● Leitura da cartilha de esclerose sistêmica da Sociedade Brasileira de Reumatologia

SEMANA 14
1. Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico das vasculites mais frequentes; 

2. Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico e tratamento; 

3. Discutir caso clínico com desafio diagnóstico.
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Atividade supervisionada: 

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

SEMANA 15
1. Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico das espondiloartrites, Reiter e artrire psoríasica; 

2. Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico, sorológico, radiológico e tratamento; 

3.  discutir caso clínico com desafio diagnóstico.

Atividade supervisionada: 

● Leitura da cartilha de espondiloartrites da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

SEMANA 16
1. Ser capaz de compreender o processo fisiopatológico da osteoporose;

2. Ser capaz de realizar o diagnóstico clínico laboratorial e tratamento. 

3. Saber utilizar FRAX Brasil.

Atividade supervisionada:  

● Leitura de caso clínico

● Resolução de exercícios

SEMANA 17

1. Ser capaz de estabelecer diagnósticos anatômico, sindrômico e nosológico para os casos propostos; 

2. Ser capaz de resolver casos clínicos sobre os temas propostos; 

3. Ser capaz de tomar de decisões diante dos casos propostos; 

4. Na verificação de aprendizagem demonstrar conhecimentos adquiridos; 
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5. Entender e simular como funcionam questões de residência médica e concursos.

Atividade supervisionada:  

Orientação sobre a avaliação e retirada de dúvidas. 

SEMANA 18

1. Análise crítica da disciplina 
2. Sugestões para melhorar a disciplina
3. Conselho de classe
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ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA 

SEMANA 1

-  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; 

SEMANA 2

- 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; 

SEMANA 3

- 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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SEMANA 4

- 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; 

SEMANA 5

- 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:
• Leitura/discussão de artigo científico 
• Realização de resumo de artigo científico
• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & Traumatologia; 

SEMANA 6

- 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:
• Leitura/discussão de artigo científico 
• Realização de resumo de artigo científico
• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & Traumatologia; 

SEMANA 7
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- 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.

Atividade supervisionada:
• Leitura/discussão de artigo científico 
• Realização de resumo de artigo científico
• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & Traumatologia; 

SEMANA 8 

- 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; 

SEMANA 9 

1ª AVALIAÇÃO ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA
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. 

SEMANA 10: FEIRA DAS PROFISSÕES
SEMANA 11: ANIVERSÁRIO DE JATAÍ

SEMANA 12
- 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
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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; 

SEMANA 13

- Trauma Raquimedular
- Estudo e entendimento do trauma Raquimedular;
- Principais moléstias e afecções da coluna vertebral;
- Diagnóstico da(s) lesão (ões);
- Classificação, prognóstico e tratamento.

SEMANA 14

- 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.
- 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.

Atividade supervisionada:
• Leitura/discussão de artigo científico 
• Realização de resumo de artigo científico
• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & Traumatologia; 

SEMANA 15

- Lombalgias.
- Diagnosticar e compreender mecanismos de causa e surgimento;
- Classificar os tipos de lombalgias e suas variações;
- Prognóstico e tratamento.

Atividade supervisionada:
• Leitura/discussão de artigo científico 
• Realização de resumo de artigo científico
• Leitura de orientação da Sociedade Brasileira de Ortopedia & Traumatologia; 

SEMANA 16
2ª AVALIAÇÃO ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA

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;
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- Ser capaz de tomar de decisões diante dos casos propostos.
- Entender e simular como funcionam questões de Residência e Concursos. 

SEMANA 17

SEMANA 18
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Anatomia Patológica 
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8 

SEMANA 9 

SEMANA 10
Correlacionar o estudo da Anatomia Patológica e o diagnóstico das manifestações clínicas no lúpus eritematoso sistêmico. 

SEMANA 11

SEMANA 12

SEMANA 13

SEMANA 14

SEMANA 15

SEMANA 16

SEMANA 17

SEMANA 18
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CRITÉRIOS E RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS SEMINÁRIOS: REUMATOLOGIA/ORTOPEDIA & TRAUMATOLOGIA

DISCENTE:_______________________________________________________________________________________________________

PROFESSOR(A): _____________________________________________________________________________________________________

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 10
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conclusão)
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
*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.

Aula Prática / Reumatologia: Curso de Medicina UFJ - Hospital
Estadual de Jataí/Hospital Padre Tiago

Turma Estágio / Local
no HEJ

Período de
Permanência

Responsável Nome do
Discente



  Plano de Ensino do Módulo Sistema Osteomuscular: Reumatologia/
Ortopedia &Traumatologia/Saúde, Família e Sociedade VI

Curso de Medicina | UFJ

Rodízio entre os
alunos

Quartas feiras

Enfermaria de
clínica

*Cada aluno ficará
uma hora na

enfermaria e ou
ambulatório

* Serão divididos em
grupos de cinco 

*Revezamento entre
os grupos

14:00 às 17:10 Profa. Rosane Ana Carolina Agreste
da Silva 

Breyner Rodrigues da
Silva Júnior

Carolina Ferreira da
Silva

Cintia Morais Vieira
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Clara Stéffany Araujo
Barcelar

Diana Gontijo de
Moraes

Enzo Lustosa Campos

Gabriel  Ramos
Macedo Moraes

George Augusto Barros
e Matos

Geovana Sousa
Macêdo

Guilherme  Silva Teles

Igor Costa Santos

Isabella Gomes
Machado
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Ítalo Inácio Pereira

Izadora Rodrigues da
Cunha

Ligia fonseca Ferreira 

Lucas Amadeus
Cardoso Moreira dos

Santos

Lucas Fortunato de
Morais

Lucas Victor de Lima

Nathalia Bandeira de
Almeida

Paula Horrana Almeida
Alves

Paulo Victor Silva
Machado 
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Raphael Rodrigues de
Souza 

Victor Leite de Oliveira

Victor Rezende
Desiderio Carbonari

Vinicius Rodrigues de
Andrade


