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CONHECIMENTOS BÁSICOS - COMUNS A TODOS OS CARGOS

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Características dos diversos gêneros textuais. 3. Tipologia textual. (sequências narrativa, descritiva,
argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal). 4. Elementos de coesão e coerência textual. 5. Funções da linguagem. 6. Ortografia oficial. 7.
Acentuação gráfica. 8. Pontuação. 9. Emprego e descrição das classes de palavras. 10. Sintaxe da oração e do período. (ênfase em concordância
e regência). 11. Significação das palavras e inferência lexical através do contexto.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
1. Raciocínio lógico. 2. Estruturas lógicas. 3. Lógica de argumentação. 4. Diagramas lógicos. 5. Resolução de situações-problema. 6.
Reconhecimento de sequências e padrões. 7. Avaliação de argumentos por diagramas de conjuntos.
INFORMÁTICA BÁSICA

1. Hardware e Software. 2. Software livre. 3. Sistemas operacionais. 4. Aplicativos. 5. Internet. 6. Correio eletrônico.

CONHECIMENTOS BÁSICOS - COMUNS A TODOS OS CARGOS

NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO

LÍNGUA PORTUGUESA

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4
Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros
elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das
classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre
termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal
indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2
Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de
diferentes gêneros e níveis de formalidade. 7 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 7.1 Aspectos
gerais da redação oficial. 7.2 Finalidade dos expedientes oficiais. 7.3 Adequação da linguagem ao tipo de documento. 7.4 Adequação do formato do
texto ao gênero.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
1. Raciocínio lógico. 2. Estruturas lógicas. 3. Lógica de argumentação. 4. Diagramas lógicos. 5. Resolução de situações-problema. 6.
Reconhecimento de sequências e padrões. 7. Avaliação de argumentos por diagramas de conjuntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS - COMUNS A TODOS OS CARGOS

NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS
NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4
Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros
elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das
classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre
termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal
indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição
de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros
e níveis de formalidade. 7 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 7.1 Aspectos gerais da redação
oficial. 7.2 Finalidade dos expedientes oficiais. 7.3 Adequação da linguagem ao tipo de documento. 7.4 Adequação do formato do texto ao gênero.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
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1. Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei n.º 8.142/90 e Lei n.º 8.080/90. 2. Norma Operacional
da Assistência à Saúde – 2002 (revisada). 3. Emenda Constitucional Nº 29/2000. 4. Portaria nº399/GM, de 22/02/2006 (Pactos pela Vida, em Defesa
do SUS). 5. Sistemas de Serviços de Saúde: objetivos, macro função e características. 6. Sistema de Saúde brasileiro: Modelos de Atenção e
Vigilância da Saúde. 7. Políticas de Saúde. 8. Financiamento da Saúde.

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Memória do computador: 1.1 Utilização; 1.2 Bit, bytes e palavras; 1.3 Tamanho e posições da memória; 1.4 Memórias internas e auxiliares; 1.5
Programas em memória ROM; 1.6 Memória virtual; 1.7 Cache de memória e tempo de acesso e ciclo de memória. 2. Unidade Central de
Processamento: 2.1 Execução das instruções; 2.2 Velocidade de processamento; 2.3 Registradores; 2.4 Clock; 2.5 Barramentos; 2.6
Microcomputadores; 2.7 Sistemas operacionais em microcomputadores; 2.8 Instalação de microcomputadores. 3. Unidades de entrada/saída e
periféricos: 3.1 Introdução, tipos de dispositivos de entrada, tipos de dispositivo de saída e dispositivos de entrada/saída. 4. Sistemas operacionais
e linguagens de programação: 4.1 Apresentação e conceitos fundamentais; 4.2 A evolução dos computadores; 4.3 O software; 4.4 As linguagens
de programação; 4.5 Linguagens da WEB; 4.6 Programas compilados e programas interpretados; 4.7 Ferramentas do escritório moderno; 4.8
Linguagens orientadas a objeto. 5. Organização da Informação: 5.1 Arquivos e registros; 5.2 Organização dos arquivos; 5.3 Procedimentos nos
diversos arquivos; 5.4 Bancos de dados e bancos de dados orientados a objetos. 6. Funcionamento do Computador: 6.1 O suporte do
processamento; 6.2 A carga do sistema; 6.3 Os programas; 6.4 Instruções; 6.5 Multiprogramação e multiprocessamento; 6.6 Conceitos básicos em
relação à configuração de setup e montagem do microcomputador. 7 . Introdução à Lógica de Programação: 7.1 Algoritmos, tipos de lógica,
instrumentos da lógica de programação, fluxogramas, lógica estruturada, árvores e tabelas de decisão. 8. Concepção e programação: 8.1
Conceitos, construção de algoritmos, procedimentos, funções, bibliotecas e estruturas de dados. 9.Manutenção preventiva e corretiva em terminais
de computadores. 10. Redes locais e teleprocessamento: 10.1 Redes de comunicação de dados, meios de comunicação, Internet (definição,
funcionamento, serviços e protocolos); 10.2 Elementos de uma rede; 10.3 Conectividade; 10.4 Utilização de microcomputador em rede; 10.5
Estruturas de rede (topologia); 10.6 Padrões e interfaces; 10.7 Conceituação de redes locais; 10.8 Arquiteturas e topologias de redes. 11. Modelo
físico; 11.1 Sistemas operacionais de rede, protocolos e segurança nas redes. 12. Principais componentes: 12.1 Hubs, “switches”, pontes,
amplificadores, repetidores e gateways. 13. Meios físicos de transmissão: 13.1 Par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, wireless, outros meios de
transmissão, ligação ao meio, ligações ponto a ponto, ligações multiponto, ligações em rede de fibra ótica. 14. Sistemas operacionais de rede: 14.1
Servidores de aplicações, servidores de arquivos e sistemas de arquivos, discos e partições. 15. Sistemas operacionais Windows NT/2000. 16.
Utilitários Microsoft em português. 17. MS Access 2000: 17.1 Implementação de banco de dados, criação e manutenção de tabelas, conceitos da
linguagem SQL, uso da barra de ferramentas, atalhos e menus; 17.2 MS Word 2000; 17.3 MS Excel 2000; 17.4 MS Power Point 2000; 17.5 BR-
Office-Writer; 17.6 BR-Office-Calc; 17.7 BR-Officeimpress – Conceitos básicos. 18. Uso de ambiente gráfico; 18.1 Execução de programas,
aplicativos e acessórios; 18.2 Conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; 18.3 Uso dos recursos de rede; 18.4 Área de trabalho; 18.5
Configuração do ambiente gráfico; 18.6 Área de transferência; 18.7 Manipulação de arquivos e pastas; 18.8 Uso dos menus; 18.9 Interação com o
conjunto de aplicativos MS Office; 18.10 Instalação e desinstalação de aplicativos e periféricos.

CONTROLISTADE ACESSO

1.Relações humanas no trabalho; 2. Atendimento ao público; 3. Princípios fundamentais para o bom atendimento; 4. Postura profissional e
apresentação pessoal; 5. Conhecimentos básicos da área de atuação como controlista de acesso; 6. Acreditação Hospitalar.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

1. Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas; 2. Biossegurança; 3. Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis; 4. Notificação
Compulsória de Doenças; 5. Programa Nacional de Imunizações; 6. Psicologia nas relações humanas no trabalho; 7. Assistência de Enfermagem
à saúde do trabalhador; 8. Assistência de Enfermagem em situações de urgência e emergência; 9. Educação para a Saúde: Campanhas de
Prevenção: SIDA, Tabagismo, Alcoolismo, obesidade outros agravos à saúde; 10. Dinâmica de Grupo; 11. Humanização na assistência; 12.
Higiene e Segurança do trabalho; 13. Acidente do trabalho.

NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA DE RH
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1. Levantamento e análise de necessidades da empresa na área de RH; 2. Atividades para implantação e/ou desenvolvimento de plano de
carreira, programas de treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, plano de benefícios, segurança do trabalho, técnicas de
treinamento, motivação dos funcionários e aumento da produtividade; 3. Planejamento orçamentário e estatístico de recursos humanos; 4.
Descrição de cargos e estudo de remuneração com o mapeamento de processos, descrições e avaliações de cargos; 5. Administração, medições
e acompanhamento de indicadores; 6. Recrutamento e seleção; 7 .Pesquisa de clima organizacional.

NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA

1. Avaliação pré-anestésica: Anamnese, exame clínico, exames complementares; 2. Avaliação do risco e do estado físico; 3. Pacientes em uso
agudo e crônico de medicamentos; 4. Farmacologia: dos anestésicos locais, dos anestésicos venosos, dos anestésicos inalatórios, do sistema
respiratório, do sistema cardiovascular, do sistema nervoso; 5. Transmissão e bloqueio neuromuscular, Anestesia inalatória, Bloqueio
subaracnóideo e peridural, Bloqueios periféricos (bloqueio do plexo braquial, bloqueio de nervos periféricos-Anatomia, técnicas, indicações,
contraindicações e complicações); 7. Recuperação pós anestésica: Técnicas, indicações e complicações, Monitorização: da função cardiovascular
(com monitorização invasiva e eco transoperatório), da função respiratória, da função renal, da transmissão neuromuscular, da temperatura
corporal, do Sistema Nervoso Central, da coagulação (Tromboelastograma); 8. Parada cardíaca e reanimação; 9. Metabolismo (equilíbrio
hidroeletrolítico e acidobásico); 10. Reposição volêmica e transfusão; 11. Anestesia para cirurgia abdominal; 12. Anestesia em urologia; 13.
Anestesia em ortopedia (Técnicas, cuidados, indicações e contraindicações; 14. Cirurgia de quadril: fraturas e artroplastia total; 15. Cirurgia de
joelho: artroscopia e prótese total de joelho; 16. Cirurgia de coluna, ombro, mão e pé; 17. Cirurgia de reimplantação de membros e dedos); 18.
Anestesia e sistema endócrino; 19. Anestesia em obstetrícia; 20. Anestesia em urgências e no trauma; 21. Anestesia para oftalmologia e
otorrinolaringologia; 22. Anestesia para cirurgia plástica e buco-maxilo-facial; 23. Anestesia em geriatria; 24. Anestesia para cirurgia torácica; 25.
Anestesia e sistema cardiovascular anestesia no cardiopata para cirurgia não-cardíaca; 26. Anestesia para cirurgia cardíaca: cardiopatias
congênitas, revascularização do miocárdio; 27. Cirurgias valvulares, aneurismectomia; 28. Traumatismo cardíaco; 29. Circulação extracorpórea;
30. Suporte mecânico à circulação: balão intra-aórtico e ou Anestesia para implante de marca-passo e cardioversão; 31. Anestesia para
cateterismo cardíaco diagnóstico e terapêutico; 32. Anestesia para cirurgia vascular periférica e de aorta: aneurismas e revascularização; 33.
Anestesia para procedimentos endovasculares; 34. Anestesia para neurocirurgia; 35. Anestesia ambulatorial; 36. Anestesia para procedimentos
fora do centro cirúrgico; 37. Complicações da anestesia: Choque, Terapia intensiva, Suporte ventilatório, Dor; 38. Anestesia para transplantes
(Cuidados com doadores de órgãos, Preservação de órgãos, Noções gerais sobre imunologia dos transplantes, Aspectos legais no transplante de
órgãos); 39. Ética Médica; 40. Acreditação Hospitalar.

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

1. Anestésicos locais e Anestesia loco regional; 2. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias; 3. Imunologia e transplantes; 4. Parede
abdominal. Omento. Mesentério e Retroperitôneo; 5. Hérnias da parede abdominal; 6. Trauma abdominal, torácico, cervical; 7. Abdome agudo; 8.
Obesidade mórbida; 9. Hemorragia digestiva; 10. Doenças do trato biliar; 11. Doença inflamatória intestinal; 12. Atendimento ao politraumatizado;
13. Cirurgia minimamente invasiva; 14. Hipertensão porta e cirrose; 15. Queimaduras; 16. Neoplasias da tireóide; 17. Neoplasias benignas e
malignas do aparelho digestivo; 18. Doenças cirúrgicas do ânus; 19. Doenças da via biliar; 20. Doenças benignas cirúrgicas do pâncreas –
pancreatites; 21. Cirurgia do baço; 22. Melanomas e tumores cutâneos; 23. Doenças da mama; 24.Cirurgia na paciente grávida; 25. Obstrução
arterial aguda; 26. Trombose venosa profunda; 27. Problemas cirúrgicos no paciente imunossuprimido; 28. Cirurgia no idoso; 29. Ética Médica; 30.
Acreditação Hospitalar.

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR

1. Exame clínico do paciente vascular. 2. Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. 3. Angiografias. 4. Insuficiência arterial
crônica das extremidades. 5. Vasculites na prática angiológica.6. Arteriopatias vasomotoras. 7. Aneurismas. 8. Síndromes do desfiladeiro cervical.
9. Insuficiência vascular cerebral extra-craniana. 10. Insuficiência vascular visceral. 11. Impotência sexual por vasculopatia. 12. Hipertensão
renovascular. 13. Doença tromboembólica venosa. 14. Varizes dos membros inferiores. 15. Insuficiência venosa crônica 16. Linfangite e erisipela.
17. Linfedemas. 18. Úlceras de perna. 19. Angiodisplasias. 20. Emergências vasculares: oclusões agudas e traumas. 21. Terapêutica
anticoagulante, fibrinolítica e antiplaquetária. 22. Terapêutica hemorreológica. 23. Endovascular: diagnóstico e terapêutica. 24. Ética Médica 25.
Acreditação Hospitalar.

MÉDICO CLÍNICA MÉDICA 24HS
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1. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; 2. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; 3. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica;
embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; 4. Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase, e colecistite, pancreatite, hepatites virais, e
hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica, cirrose hepática; 5. Doenças renais: insuficiência renal aguda, e crônica, glomerulonefrites,
síndrome nefrótica, litíase renal; 6. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
distúrbios das glândulas suprarenais, distúrbios das glândulas paratireóides; 7. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias,
colagenoses, gota; 8. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: abordagem do paciente febril, malária, estreptococcias, endocardite infecciosa,
estafilococcia, meningites, tétano, Febre tifóide, tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, malaria, micoses sistêmicas, herpes
simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções oportunista; 9. Distúrbios idroeletrolíticos e acidobásicos;
10. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; 11. Emergências clínicas; 12. Neoplasias:
rastreamento e história natural das neoplasias ginecológicas, próstata, cólon e pulmão; 13. Relação médico-paciente; 14. Pré e pós-operatório:
avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso. 15. Ética
Médica 16. Acreditação Hospitalar

MÉDICO EMERGENCISTA - DIARISTA

1. Cuidados gerais com o paciente em medicina intensiva; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; 2. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica,
embolia pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares, doença pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar; 3. Doenças gastrointestinais e
hepáticas: hemorragias digestivas úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite,
hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica; 4. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica e infecção do trato
urinário glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; 5. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e
nódulos tireoidianos distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides; 6. Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota; 7. Doenças infecciosas e terapia antibiótica; 8. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; 9. Ventilação
mecanica-desmame; 10. Monitorização Hemodinámica a beira do leito; 11. Choque; 12. Relação médico-paciente; 13. Drogas vasoativas; 14.
Nutrição enteral e parenteral do doente intensivo; 15. Sedação e analgesia em UTI; 16. SARA; 17. Terminalidade na UTI; 18. Exames
complementares invasivos e não- invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; 19. Emergências clínicas; 20. Neoplasias: rastreamento e
história natural das neoplasias de ovário, cólon e pulmão; 21. Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-
hipertensivos; 22. Pré e pós-operatório: avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e tratamento
do tromboembolismo venoso; 23. Pré e pós-operatório no paciente geriátrico; 24. Ética Médica; 25. Acreditação Hospitalar.

MÉDICO INFECTOLOGISTA
1. Febre; 2. Septicemia; 3. Infecções em pacientes granulocitopênicos; 4. Infecções causadas por microorganismos anaeróbicos; 5. Tétano; 6.
Meningite por vírus e bactérias; 7. Abscesso cerebral; 8. Sinusites; 9. Difteria; 10. Tuberculose; 11. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras; 12.
Empiema pleural; 13. Derrames pleurais; 14. Toxoplasmose; 15. Leptospirose; 16. Hantaviroses; 17. Actinomicose e Nocardias e infecções
fúngicas; 18. Endocardite; 19. Pericardite; 20. Gastroenterocolites infecciosas e virais; 21. Hepatite por vírus; 22. Leishmaniose cutânea e visceral;
23. Febre tifóide; 24. Dengue; 25. Varicela; 26. Sarampo; 27. Rubéola; 28. Escarlatina; 29. Caxumba; 30. Coqueluche; 31. Herpes simples e zoster;
32. Esquistossomose; 33. Filariose; 34. paraitoses por helmintos e rotozoários; 35. Imunizações; 36. Doenças sexualmente transmissíveis; 37.
Controle de infecções hospitalares; 38. Síndrome da Imunodeficiência adquirida; 39. Cólera; 40. Raiva; 41. Malária; 42. Antibióticos e antivirais; 43.
Ética Médica; 44. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO

1. Neuroanatomia e neurofisiologia: superfície cortical, crânio, forames cranianos, sistema arterial e venoso encefálico, medula (vias ascendentes e
descendentes, vascularização), sistema autônomo, barreira hemato-encefálica, sistema liquórico. 2. Coma e morte encefálica: manejo do paciente
comatoso, síndromes de herniação, morte encefálica e doação de órgãos. 3. Anormalidades do desenvolvimento: hidrocefalias, craniosinostoses,
encefalocele, cisto aracnóide, malformação de Chiari e Dandy-Walker, medula presa. 4. Neuroinfecção: Antibioticoterapia, meningite pós-
traumática e pósoperatória, infecção de shunt, osteomielite, encefalites, manifestações da SIDA no SNC. 5. Epilepsia: classificação, cirurgia para
epilepsia. 6. Cirurgia da coluna e nervos periféricos: lombalgia, radiculopatia, hérnia discal, espondilólise e espondilolistese, estenose de canal,
doenças da junção crânio-espinhal, artrite reumatóide, doença de Paget, siringomielia, hematoma epidural, cirurgia do plexo braquial, síndromes
compressivas. 7. Neurocirurgia funcional: tratamento cirúrgico da doença de Parkinson, espasticidade, torcicolo, tremor, procedimentos para dor.
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8. Tumores: gliomas, oligodendrogliomas, meningeomas, neurinomas, adenomas hipofisários, craniofaringeomas, hemangioblastomas,
ependimomas, PNETs, tumores da pineal, tratamento compementar (quimioterapia, radioterapia, radiocirurgia, braquiterapia). 9. Exames
complementares: EEG, potencial evocado, eletroneuromiografia, radiografia simples, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética,
angiografia, mielografia, líquor. 10. Procedimentos cirúrgicos: material cirúrgico, vias de acesso (craniotomia pterional, suboccipital, frontal,
transesfenoidal, transpetrosa), acesso ao terceiro ventrículo, ventrículos laterais, transoral, cranioplastia, descompressão e instrumentação
espinhais, derivações liquóricas. 11. Neurotrauma: atendimento inicial, ATLS, transferência, pressão intracraniana, fraturas cranianas, lesões
intracranianas, PAF, TCE na infância, manejo inicial do TRM, síndromes das lesões medulares, fraturas dos corpos vertebrais. 12. Doença
cerebrovascular: AVC, HSAE (classificação, manejo, vasoespasmo), aneurismas intracranianos, MAVs, angiomas cavernosos, hemorragia
intracerebral, doença oclusiva. 13. Dor: fisiopatologia e tratamento. De tratamento do Estado de mal. 14. Manifestações neurológicas das doenças
sistêmicas: diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. 15. Tumores do sistema nervoso: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial,
investigação e tratamento (incluindo as indicações cirúrgicas). 16. Urgências neurológicas: principais condições, diagnóstico, diagnóstico
diferencial, tratamento e prognóstico. 17. O paciente neurológico na unidade de terapia intensiva (UTI) e complicações neurológicas do paciente
não neurológico na UTI: principais condições, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e prognóstico. 18. Cefaléias: classificação,
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. 19. Morte encefálica: diagnóstico e conduta. 20. Doação de órgãos. 21. Ética Médica 22.
Acreditação Hospitalar

MÉDICO TERAPIA INTENSIVAADULTO - DIARISTA

1. Cuidados gerais com o paciente em medicina intensiva; 2. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; 3. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica;
embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; 4. Doenças gastrointestinais e
hepáticas: hemorragias digestivas úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite,
hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica; 5. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica e infecção do trato
urinário glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; 6. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e
nódulos tireoidianos distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7. Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia antibiótica; 8. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Ventilação
mecanica-desmame; 9. Monitorização Hemodinámica a beira do leito; Choque; 10. Relação médico-paciente; 11. Drogas vasoativas. 12. Nutrição
enteral e parenteral do doente intensivo. 13. Sedação e analgesia em UTI. SARA. 14. Terminalidade na UTI. 15. Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 16. Emergências clínicas. 17. Neoplasias: rastreamento e história natural das
neoplasias de ovário, cólon e pulmão. Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-hipertensivos. 18. Pré e pós-
operatório: avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e tratamento do tromboembolismo
venoso. 19. Pré e pós-operatório no paciente geriátrico; 20.Ética Médica; 21. Acreditação Hospitalar.

MÉDICO TERAPIA INTENSIVAADULTO - PLANTONISTA

1. Cuidados gerais com o paciente em medicina intensiva; 2. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência
cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas; 3. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica;
embolia pulmonar; pneumonias e abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; 4. Doenças gastrointestinais e
hepáticas: hemorragias digestivas úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, pancreatite,
hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica; 5. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica e infecção do trato
urinário glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; 6. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e
nódulos tireoidianos distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides. 7. Doenças reumáticas: artrite reumatóide,
espondiloartropatias, colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia antibiótica; 8. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Ventilação
mecanica-desmame; 9. Monitorização Hemodinámica a beira do leito; Choque; 10. Relação médico-paciente; 11. Drogas vasoativas. 12. Nutrição
enteral e parenteral do doente intensivo. 13. Sedação e analgesia em UTI. SARA. 14. Terminalidade na UTI. 15. Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 16. Emergências clínicas. 17. Neoplasias: rastreamento e história natural das
neoplasias de ovário, cólon e pulmão. Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-hipertensivos. 18. Pré e pós-
operatório: avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e tratamento do tromboembolismo
venoso. 19. Pré e pós-operatório no paciente geriátrico; 20.Ética Médica; 21. Acreditação Hospitalar.

MÉDICO TRAUMATO ORTOPEDISTA

1. Deformidades congênitas e adquiridas: etiologia e diagnóstico; 2. pé torto congênito; 3. displasia do desenvolvimento do quadril; 4. luxação
congênita do joelho; 5. pseudoartrose congênita tibial; 6. talus vertical; 7. aplasia congênita/displasia dos ossos longos; 8. polidactilia e sindactilia;
9. escoliose; 10. Infecções e alterações inflamatórias osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; 11. artrite piogênica, osteomielite aguda
e crônica; 12. tuberculose óssea; 13. infecção da coluna vertebral; 14. sinovites; 15. artrite reumatoide; 16. Tumores ósseos e lesões
pseudotumorais propriedades biológicas: classificação, diagnóstico, estagiamento e tratamento;
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17. .Osteocondroses: etiologia, diagnóstico e tratamento; 18. membro superior, inferior e quadril; 19. Alterações degenerativas osteoarticulares:
etiologia, diagnóstico e tratamento; 20. artrose do membro superior, inferior e quadril; 21. Doenças osteometabólicas na prática ortopédica:
etiologia, diagnóstico e tratamento; 22. Princípios do tratamento do paciente politraumatizado; 23 Fraturas e luxações da articulação do quadril e
da coluna cervicotóraco-lombar: etiologia, diagnóstico e tratamento; 24. Fraturas, luxações, lesões capsulo-ligamentares e epifisárias do membro
superior e inferior: etiologia, diagnóstico e métodos de tratamento; 25. Ética Médica; 26. Acreditação Hospitalar.

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA

1. Física das radiações e radioproteção. 2. Requisitos técnicos para obtenção de imagens em radiologia geral, mamografia, tomografia
computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea e ultrassonografia (inclusive Dopplervelocimetria); 3. Riscos inerentes à aplicação
de contrastes, particularmente os iodados; 4. Atendimento a reações adversas; 5. Realização de exames e emissão de laudos, inclusive em
exames contrastados, incluindo crânio e face, sistema nervoso central, tórax, abdome e retroperitônio e sistema musculoesquelético; 6. Radiologia
e ultrassonografia intervencionista (punções e biópsias) 7. Ética Médica 8. Acreditação Hospitalar.


