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ATRIBUIÇÕES 

DO SUPERVISOR DO PRM DE REUMATOLOGIA 

Compete ao Supervisor do PRM de Reumatologia: 

I – Representar o PRM nas reuniões da COREME; 

II – Auxiliar a COREME na condução do PRM que representa; 

III – Mediar a relação entre o PRM e a COREME; 

IV – Programar as atividades do PRM sob sua competência; 

V – Supervisionar o trabalho do corpo docente envolvido no PRM; 

VI – Acompanhar e orientar o desenvolvimento do médico residente; 

VII - Acompanhar e supervisionar as atividades pedagógicas, assistenciais e 

administrativas do PRM;  

VIII - Promover a articulação do programa com outros programas de residências 

médicas, institucionais ou não, incluindo as multiprofissionais, e com os cursos de 

graduação e pós-graduação; e 

IX - Fazer cumprir as deliberações da COREME. 

 

 

 

Serviço de Reumatologia - CESUPA 

Residência Médica Graduação 
Coordenação do 

Curso de Medicina 

Coordenação de pós 
graduação 

Diretoria Acadêmica 

Diretoria de Pesquisa 

Diretoria de Extensão e 
Eventos 



DO VICE-SUPERVISOR DO PRM DE REUMATOLOGIA 

Compete ao vice-supervisor do PRM de Reumatologia: 

I – Substituir o coordenador em caso de ausência ou impedimento; e 

II – Auxiliar o coordenador no exercício de suas atividades. 

 

DO DIRETOR ACADÊMICO DO PRM DE REUMATOLOGIA 

Compete ao diretor acadêmico do PRM de Reumatologia: 

I – Dirigir as atividades acadêmicas do PRM de Reumatologia, planejando e 

controlando a execução das atividades; 

II – Coordenar a elaboração da programação acadêmica, acompanhar, controlar e 

avaliar a sua aplicação, visando garantir a qualidade do ensino ofertado aos médicos 

residentes; 

III – Coordenar a elaboração e execução do processo de avaliação dos médicos 

residentes; 

IV – Organizar cronograma e metodologia para preparar os médicos residentes para 

prova de título de especialista da Sociedade Brasileira de Reumatologia; 

V – Manter o Projeto Pedagógico do PRM atualizado, consoante com as normas da 

Comissão Nacional de Residência Médica e Sociedade Brasileira de Reumatologia; 

VI - Implementar programas de incentivo à qualificação do corpo docente; 

VII - Promover articulação institucional e interinstitucional, a fim de garantir o 
desenvolvimento acadêmico dos médicos residentes. 

 

DO DIRETOR DE PESQUISA DO PRM DE REUMATOLOGIA 

Compete ao diretor de pesquisa do PRM de Reumatologia: 

I – Fomentar e desenvolver projetos de pesquisas visando o desenvolvimento 
científico regional e a captação de recursos para o PRM de Reumatologia; 

II - Promover articulação entre a pesquisa aplicada, desenvolvida no âmbito 

institucional e interinstitucional, com o ensino de nível tecnológico e a pós-graduação; 

III - Promover a articulação entre instituições nacionais e internacionais, objetivando a 
realização de convênios e parcerias, visando o desenvolvimento das atividades de 
pesquisa; 

IV - Desenvolver ações voltadas para valorização da propriedade intelectual e registro 

de patentes; 



V – Expandir, dar suporte e apoio aos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e 

outras entidades de fomento à pesquisa; 

VI - Criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de pesquisas científicas e 

tecnológicas; 

VII - mobilizar a comunidade interna para o permanente debate sobre pesquisa 
científica e tecnológica, para o melhor entendimento, conscientização e mobilização 

em relação à sua importância; 

VIII - Ter a pesquisa científica e tecnológica como elemento estratégico para a 

melhoria qualitativa do PRM de Reumatologia; 

IX - Implantar uma efetiva infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica na 

instituição; 

X – Coordenar o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa, como pré requisito para a 
aprovação no PRM de Reumatologia, incluindo a organização da sessão de defesa do 

projeto. 

DO DIRETOR DE EXTENSÃO E EVENTOS DO PRM DE REUMATOLOGIA 

Compete ao diretor de extensão e eventos do PRM de Reumatologia: 

I - Fomentar e desenvolver projetos de extensão no âmbito do PRM de Reumatologia; 

II - Promover articulação, no âmbito institucional e interinstitucional, visando o 
desenvolvimento de atividades extensionistas e execução de eventos; 

III - Subsidiar os órgãos interessados, fornecendo informações sobre as atividades de 

extensão desenvolvidas no Serviço de Reumatologia; 

IV - Elaborar, acompanhar e controlar convênios e outros instrumentos afins, com 
entidades particulares e públicas, nacionais e internacionais, com objetivo de viabilizar 
programas e projetos de extensão no âmbito do PRM de Reumatologia; 

V - Buscar e divulgar informações sobre órgãos e entidades financiadoras de 

programas e projetos de extensão; 

VI – Captar recursos e assessorar os docentes na busca de recursos financeiros para 

a realização de programas, projetos de extensão e eventos; 

VII - Providenciar o encaminhamento de propostas de eventos de extensão para 
análise e emissão de pareceres pelos órgãos competentes; 

VIII – Fomentar e executar atividades em datas comemorativas e ações que visem 

ampliar a atuação do Serviço de Reumatologia do CESUPA com a comunidade; 

IX – Planejar ações que aproximem a atuação do Serviço de Reumatologia do 

CESUPA e o nível de atenção primária; 

X - Viabilizar recursos e equipamentos necessários para a realização de eventos. 



MENSAGEM AO RESIDENTE 

“Ser médico é associar ciência e consciência para usar os melhores recursos em favor do 

bem-estar físico, mental e social das pessoas. É saber escutar queixas para historiar 

sofrimentos. Auscultar murmúrios para discernir ruídos. Apalpar estruturas corpóreas para 

comedir intervenções. Percutir superfícies para conhecer entranhas. Inspecionar semblantes 

para ler profundezas d’alma. Expandir sensibilidade para ouvir sentimentos.  

Ser médico é colocar experiência e intuição a serviço de ser humano abalado por doença 

que lhe esvazia a sensação de segurança existencial. É prover o melhor cuidado disponível 

em seu tempo e respectivo lugar. Defender a vida como valor supremo, mas respeitar a 

morte como desfecho natural de um ciclo biológico que se encerra. Mergulhar na 

diferenciação da especialidade médica sem renegar a formação integral que lhe dá sentido.  

Ser médico é fundir saberes e sabedorias no exercício de tão antiga quanto nobre profissão. 

É ter o olhar sereno que transmite energia vivificante. Pulsar no ritmo intenso da luta contra o 

tempo sem perder de vista os limites inexoráveis de duração do ser. Valer-se de técnicas e 

equipamentos como preciosos avanços sem promovê-los à categoria de fins, mantendo-os 

na condição de meios que auxiliam e aprimoram a medicina, mas não a substituem. 

Ser médico é aliar ética e bioética ao esforço diuturno de prevenir e curar, entendendo o 

indivíduo como expressão singular do coletivo humano que integra, identificando 

peculiaridades ontológicas para não as confundir com consequências das iniquidades 

sociais. 

Ser médico é combinar humanismo e estoicismo na medida necessária à percepção 

equilibrada da dor alheia para mitigá-la ou fazê-la desaparecer. É somar procedimentos e 

medicamentos em busca de efeitos capazes de eliminar etiologias danosas ao organismo e 

restabelecer funções reanimadoras do sopro vital. Regozijar-se com a conversão da tristeza 

em alegria, do choro em riso, da depressão em ânimo, do pálido em bem corado, da dor em 

prazer, do desespero em esperança, da hipotonia em dinamismo.  

Ser médico é trabalhar o âmago espiritual do paciente, produto de culturas diversas, eivadas 

todas de peculiaridades comportamentais que atuam como mecanismos psicossomáticos, 

tanto da gênese quanto da cura de enfermidades.  

Ser médico não é ser divino nem eterno. Apenas humano e terno”  

Dr. Dioclécio Campos Júnior 

 



 

NORMAS DE CONDUTA 

1. O horário de início das atividades diárias é 7:30h. 

2. A frequência deve ser de 100%, conforme regulamentação do MEC e da 

CNRM e conforme consta no Regulamento da COREME do CESUPA. Dessa 

forma, faltas, mesmo que justificadas, devem sofrer reposições. 

3. Os residentes devem usar sempre jaleco institucional, que será o jaleco 

branco, de mangas compridas, na altura dos joelhos, com seu nome e a 

logomarca do Serviço de Reumatologia do CESUPA bordados. 

4. O residente deve zelar para manter o prontuário e as informações do paciente 

organizadas, legíveis, em sequência lógica, evitando-se rasuras. Antes da 

discussão do caso com o preceptor, deverá organizar o prontuário, com as 

consultas anteriores em ordem cronológica e todas as folhas já anexadas. 

5. Durante as atividades em enfermaria, o residente deverá passar visita nos 

pacientes internados nos leitos da Reumatologia, seguida da visita nos leitos 

onde se solicitarem pareceres da Reumatologia. Realizar as anotações quanto 

à evolução destes em prontuário e organizar os mesmos para posterior 

discussão dos casos com o preceptor. 

6. Às sextas-feiras, a cada 15 dias, ocorrerá a Reunião Acadêmica do Serviço 

de Reumatologia do CESUPA, às 12:30h. A presença é obrigatória, exceto 

em caso de férias ou estágio fora de Belém. 

7. A liberação para congressos será realizada em acordo prévio com o serviço, 

visando nunca permitir a descontinuidade da assistência ao paciente. Em 

regras gerais, o residente poderá participar de 01 (um) congresso ao ano, e, 

em casos especiais, poderá ter esse número aumentado, especialmente em se 

tratando de apresentação de trabalhos científicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Capacitação de profissionais para atuação ética, humanista e reflexiva na condução 

dos casos de pacientes portadores de doenças reumatológicas, com conhecimento 

aprofundado nas mais prevalentes na população brasileira, e as particularidades da 

região amazônica. 

2. Desenvolvimento de profissional com capacidade de atuação ética, técnica e 

humanística no Sistema Único de Saúde do Brasil, visando promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação dos pacientes. 

3. Desenvolvimento de profissionais com visão multi e interdisciplinar no tratamento e 

manejo de pacientes com doenças reumatológicas. 

4. Desenvolvimento de profissionais com competências clínica, gerencial, educacional 

e de pesquisa na área de Reumatologia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adquirir conhecimento básico da anatomia, bioquímica, fisiologia, biomecânica e 

histologia do sistema musculoesquelético e noções básicas de imunologia, 

genética, biologia molecular; 

2. Desenvolver destreza em anamnese e exame físico do sistema 

musculoesquelético, mantendo a perspectiva de atenção integral ao paciente, 

sendo capaz de avaliar possíveis quadros sistêmicos associados e elaborar os 

diagnósticos diferenciais pertinentes; 

3. Adquirir competência técnica e ética, sempre levando em consideração o desejo do 

paciente, as suas condições socioeconômicas e as melhores evidências da 

literatura, para elaborar um plano terapêutico completo para pacientes com 

doenças reumatológicas; 

4. Conhecer os aspectos legais e repercussão socioeconômica das doenças 

reumatológicas; 

5. Indicar e interpretar criticamente os exames subsidiários disponíveis para 

diagnóstico e acompanhamento das doenças reumatológicas e ósseas; 

6. Indicar e realizar artrocentese, infiltrações intraarticulares, periarticulares e biopsias 

sinoviais por agulha, além de interpretar criticamente a análise exame do líquido 

sinovial e o exame histopatológico da sinóvia; 



7. Compreender a importância do trabalho multi e interdisciplinar, agindo como 

membro agregador na equipe de saúde, visando otimizar os cuidados com o 

paciente; 

8. Desenvolver a capacidade de comunicação adequada entre os membros da equipe 

de saúde, outros médicos, pacientes e familiares, possibilitando a troca de 

informações e fortalecendo as relações entre os profissionais, pacientes e 

familiares; 

9. Adquirir experiência e competência no manejo de situações de 

urgência/emergência da Reumatologia; 

10. Realizar o acompanhamento dos pré e pós operatórios das cirurgias ortopédicas 

em pacientes com doenças reumatológicas; 

11. Indicar e monitorar terapia biológica nas doenças reumatológicas; 

12. Elaborar atividades de pesquisa, orientação e estímulo a atividades didáticas, 

visando que atue como sujeito capaz de fomentar o desenvolvimento da 

especialidade entre seus pares e a comunidade acadêmica, com foco especial no 

desenvolvimento da especialidade na região Norte e no estado do Pará 

13. Desenvolver a capacidade de autoaprendizado, para que possa manter-se 

atualizado e utilizando dos melhores meios, baseados na sua experiência e desejos 

dos pacientes, na sua atuação profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. A avaliação será diária com relação a atitude (assiduidade, pontualidade, 

vestuário, relação com o paciente, familiares e equipe de saúde, dedicação as 

tarefas, delegadas ou não) e desempenho. Todos os casos serão discutidos com o 

preceptor, o qual avaliará de forma continua o conteúdo teórico-conceitual, 

aquisição de habilidades e competências, oferecendo, em caráter formativo, o 

feedback necessário a cada atitude/desempenho observado. 

2. As atividades teóricas, na forma de seminário, discussão de artigos e discussão de 

casos clínicos, serão programadas com antecedência, para a preparação do 

residente e oportunidade de aprofundamento na discussão com o preceptor. 

3. A avaliação do médico residente será realizada da seguinte forma: 

3.1 Nota Teórica: Avaliação trimestral; 

3.2 Nota Prática: Aplicada ao final de cada módulo prático, sob responsabilidade 

do preceptor responsável pelo estágio, utilizando ficha padronizada; 

3.3 As atividades teóricas serão desenvolvidas ao longo do ano, seguindo as 

programações pré-definidas. 

4. Será exigida, bimestralmente, a elaboração de Portfólio, informando as doenças 

dos pacientes atendidos, número de atendimentos, assuntos discutidos, 

procedimentos realizados, afim de realizar ajustes na programação em tempo hábil 

para garantir que os objetivos propostos sejam alcançados; 

5. Será exigida a elaboração e execução de um Projeto de Pesquisa, do qual, os 

resultados deverão ser apresentados ao final do treinamento; 

6. O residente definirá o tema do projeto de pesquisa em conjunto com um 

orientador, que deverá ser docente do PRM; 

7. As notas serão compostas da seguinte maneira: 

7.1 Nota final do R1: (Média das notas teóricas do R1 + Média das notas 

práticas do R1+ Nota de qualificação do projeto de pesquisa) /3 

7.2 Nota final do R2: (Média das notas teóricas do R2 + Média das notas 

práticas do R2+ Nota de apresentação dos resultados do projeto de 

pesquisa) /3 

7.3 Serão considerados aprovados aqueles que obtiverem nota final igual ou 

superior a 7 em cada ano e cumprirem integralmente a carga horária do 

programa. 



 

 

 

TEMAS DAS REUNIÕES ACADÊMICAS 1º TRIMESTRE 

TEMA TÍTULO (S)/ATIVIDADE CONVIDADO / 

DOCENTES 

RESPONSÁVEIS 

Laboratório em 

reumatologia 

Laboratório geral  Davi Bichara / Cezar 

Caldas 

Laboratório em 

reumatologia 

Consenso do FAN Davi Bichara / Thayana 

Mecanismos 

etiopatogênicos   

DOR Márcia ANESTESIO / 

Glauce 

Biologia 

Molecular das 

Doenças 

Reumáticas 

Epigenética e Artrite Reumatoide  Maria Helena Maia / 

Fabíola Brasil 

 Doenças 

sistêmicas com 

manifestações 

reumáticas 

Pneumopatias Intersticiais André Nunes / Otávio Paz 

Mecanismos 

etiopatogênicos 

Autoimunidade Hellen Fuzzi /Cezar 

Caldas 

PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA PROVAS TRIMESTRAIS: R1 

Maio Agosto Novembro 

Exame clínico do paciente 
reumático 

Exame clínico do paciente 
reumático 

Exame clínico do paciente 
reumático 

Reabilitação Reabilitação Reabilitação 

Epidemiologia das doenças 
reumáticas 

Epidemiologia das doenças 
reumáticas 

Epidemiologia das doenças 
reumáticas 

Aspectos éticos na prática 
médica reumatológica 

Aspectos éticos na prática 
médica reumatológica 

Aspectos éticos na prática 
médica reumatológica 

Anatomia e fisiologia do 
sistema músculo-esquelético 

Anatomia e fisiologia do 
sistema músculo-esquelético 

Anatomia e fisiologia do 
sistema músculo-esquelético 

Mecanismos etiopatogênicos 
da dor, da inflamação e da 
auto-imunidade 

Mecanismos etiopatogênicos 
da dor, da inflamação e da 
auto-imunidade 

Mecanismos etiopatogênicos 
da dor, da inflamação e da 
auto-imunidade 

Laboratório em reumatologia Laboratório em reumatologia Laboratório em reumatologia 

Biologia molecular das 
doenças reumáticas 

Biologia molecular das 
doenças reumáticas 

Biologia molecular das 
doenças reumáticas 

Farmacoterapia Farmacoterapia Farmacoterapia  

Lúpus eritematoso sistêmico Métodos de imagem Imunogenética 

Doenças reumáticas de 
partes moles  

Febre reumática Artrite reumatoide 

Amiloidose Esclerose sistêmica e 
síndromes relacionadas 

Miopatias inflamatórias 

Sarcoidose Doença mista do tecido 
conjuntivo  

Síndrome de Sjögren 

Fibromialgia Doença de Behçet Espondiloartropatias 

Osteoartrite Síndrome dos anticorpos 
antifosfolipídes 

Doença de Paget 

Artrites infecciosas Vasculites Enfermidades da coluna 
vertebral 

Doenças sistêmicas com 
manifestações articulares 

Artrites microcristalinas Doenças osteometabólicas 

 Enfermidades reumáticas da 
criança e do adolescente 

Osteonecrose 

  Displasias óssea e articular 

  Neoplasias articulares 



RODÍZIO DE ATIVIDADES 

 

Primeiro ano – R1 – Grade da enfermaria (6 meses) – Março, Abril, Agosto, 

Setembro, Dezembro, Fevereiro 

 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7-13 Enfermaria 

 

Otávio e Fabíola 

Enfermaria 

 

Otávio e Glauce 

Enfermaria 

 

Otávio e 

Fabíola 

Enfermaria 

 

Otávio e Glauce 

Enfermaria 

Otávio 

Reunião 

Acadêmica 

(12:30-13:30h) 

Quinzenal 

13-19 Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Otávio e Cezar 

Ambulatório de 

Doenças 

Autoimunes 

Cezar 

Folga/Day 

Off 

Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Otávio e Cezar  

Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Otávio e Cezar 

 

Primeiro ano – R1 – Grade do Ambulatório (5 meses) – Maio, Junho, Julho 

(FÉRIAS), Outubro, Novembro 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7-13 Fisioterapia/ 

reabilitação 

Andrea Malta 

Fisioterapia/ 

reabilitação 

Andrea Malta 

Ambulatório de 

Glomerulonefrite 

(11h) 

Thayana e 

Charles 

Fisioterapia 

/reabilitação 

Andrea Malta 

Ambulatório de 

Doenças 

osteometabólicas 

Glauce e Mônica 

13-19 Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Otávio e Cezar 

Ambulatório 

de Doenças 

Autoimunes 

Cezar 

Folga/Day Off Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Otávio e Cezar  

Ambulatório 

Reumatologia Geral 

Otávio e Cezar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primeiro ano – R1 – Grade do Ambulatório – Janeiro – FMUSP (1 mês) 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7-13 Ambulatório Ambulatório Ambulatório Ambulatório Ambulatório 

13-19 Laboratório 

em 

Reumatologia 

 

 

Segundo ano – R2 – Grade da enfermaria (6 meses) – Março, Maio, Junho, Julho 

(FÉRIAS), Outubro, Novembro 

 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7-13 Enfermaria 

 

Otávio e Glauce 

Enfermaria 

 

Otávio 

Enfermaria 

 

Otávio 

Enfermaria 

 

Otávio e Glauce 

Enfermaria 

Otávio 

Reunião 

Acadêmica 

(12:30-13:30h) 

Quinzenal 

13-19 Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Otávio e Cezar 

Ambulatório de 

Infiltração e 

Didático 

Fabíola 

Radiologia 

CEMEC 

Márcio 

Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Fabíola e 

Thayana  

Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Glauce e Thayana 

 

Segundo ano – R2 – Grade do Ambulatório (3 meses) – Abril, Agosto, Setembro 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7-13 Fisioterapia/ 

reabilitação 

HEMOPA 

Pedro Sávio 

Reumatologi

a Pediátrica 

CASMUC / 

UFPA 

Ana Julia 

Fisioterapia/ 

reabilitação 

HEMOPA 

Pedro Sávio 

Ambulatório de 

infecção e 

autoimunidade 

NMT / UFPA 

Cezar 

Fisioterapia/ 

reabilitação 

Laboratório de 

Motricidade Humana 

/ UFPA 

Bianca Callegari 

13-19 Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Otávio e Cezar 

Fisioterapia/ 

reabilitação 

CESUPA 

Pedro Sávio 

Ortopedia 

Porto Dias 

Rui Barros 

Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Fabíola e 

Thayana 

Fisioterapia/ 

reabilitação – 

Tecnologias 

Assistivas 

CESUPA 

Pedro Sávio 

 



 

Segundo ano – R2 – Grade do Ambulatório (2 meses) – Dezembro, Fevereiro 

(2017) 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7-13 Ortopedia 

Metropolitano 

Marcus Preti 

Laboratório 

Clínico 

Lab. Amaral 

Costa 

David 

Bichara 

Ambulatório de 

Glomerulonefrite 

Jean Bittar 

Thayana 

Dermatologia 

UEPA 

Regina 

Carneiro 

Ambulatório de 

Doenças 

osteometabólicas 

Glauce e Mônica 

13-19 Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Otávio e Cezar 

Ambulatório 

de Doenças 

Autoimunes 

Cezar 

Fisioterapia/ 

reabilitação 

CESUPA 

Pedro Sávio 

Ambulatório 

Reumatologia 

Geral 

Fabíola e 

Thayana  

Ambulatório 

Reumatologia Geral 

Glauce e Thayana 

 

 

Segundo ano – R2 – Grade do Ambulatório – JANEIRO – FMUSP (1 mês) 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

7-13 Ambulatório Ambulatório Ambulatório Ambulatório Ambulatório 

13-19 Laboratório 

em 

Reumatologia 

 

 


