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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 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
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.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

AUXILIAR DE LABORATÓRIO
1. Normas básicas para colheita de material: preparação do paciente; 2. Socorro de emergência; 3. Tipos de anticoagulantes e sua proporção em
relação ao volume de sangue; 4.Técnicas de biossegurança na colheita e manipulação de sangue, liquor, secreções, urina e fezes; 5. colheita para
gasometria; 6. Separação, acondicionamento, conservação, identificação e transporte das amostras; 7. Identificação e utilização de vidrarias e
equipamentos e materiais de laboratório; 8. Técnicas de filtração, destilação e deionização; 9. Técnicas de lavagem, preparação e esterilização de
vidrarias e eliminação de amostras contaminadas; 10. Colheitas especiais: anal-swab, escarro, hemocultura, secreções genitais e suor.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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1. Ética e Legislação em Enfermagem: Lei do Exercício Profissional; Código de Ética de Enfermagem; 2.Fundamentos básicos de enfermagem:
Sinais vitais - interpretação dos resultados, equipamentos, variação de acordo com a faixa etária,nomenclaturas, fatores correlatos. Dados
antropométricos e seu uso na assistência de enfermagem, controle hídrico. Higiene, conforto, segurança e bem-estar. Preparo e coleta de
materiais para exames. Preparo e desinfecção da unidade. Admissão, alta, transferência e óbito. Tipos de dieta, cuidados com sondagem
nasogástrica, nasoentérica e gavagem. Administração de medicamentos - princípios da administração de medicamentos, dosagem, classificação,
cálculo e vias de administração. Aplicação de oxigenoterapia, nebulização, calor e frio. Assistência de enfermagem às necessidades de eliminação.
Tipos de ferida, cicatrização e cuidados de enfermagem; sistematização da assistência de enfermagem, prontuário e registro de enfermagem; 3.
Enfermagem no centro cirúrgico: Recuperação da anestesia; Central de material e esterilização; Atuação nos períodos pré‐operatório;
trans‐operatório e pós‐operatório; Atuação durante os procedimentos cirúrgico‐anestésicos; Materiais e equipamentos básicos que compõem as
salas de cirurgia e recuperação anestésica; Rotinas de limpeza da sala de cirurgia; Uso de material estéril; 4. Noções de controle de infecção
hospitalar: Conceituação de colonização, contaminação, infecção e doença. Descrição da cadeia epidemiológica de infecção. Conceito de infecção
comunitária e infecção hospitalar. Descrição das precauções padrão e das precauções baseadas no modo de transmissão. Higienização de mãos.
Uso de equipamentos de proteção individual. 5. Enfermagem nas situações de urgência e emergência: Conceitos de emergência e urgência;
Estrutura e organização do pronto socorro; classificação de risco; Atuação do técnico de enfermagem em situações de choque, parada
cardio‐respiratória, politrauma, afogamento, queimadura, intoxicação, envenenamento e picada de animais peçonhentos; 6. Enfermagem em saúde
pública: SUS; Política Nacional de Imunização. Controle de doenças transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento
aos pacientes com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e
doenças de notificações compulsórias; Programa de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso; 7. Assistência
ao paciente em situação de alta complexidade: atuação do Técnico de Enfermagem nas unidades de Terapia intensiva Neonatal ; Pediátrica e
Adulto; 8. Princípios gerais de segurança no trabalho: Prevenção e causas dos acidentes do trabalho; NR 32 MTE; Princípios de ergonomia no
trabalho; 9. Gerenciamento de risco, segurança do paciente: Programa Nacional de segurança do paciente - ANVISA; Cirurgia segura;
Hemovigilância, Farmacovigilância, Tecnovigilância, Núcleo de segurança do paciente; 10. Gerenciamento de Resíduos em serviços de Saúde:
RDC 222/2018.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA TRANSPORTE
1. Noções de primeiros socorros; 2. Cuidados com paciente hospitalizado: sinais vitais, prontuário, admissão, alta, transferência, óbito; 3.
Movimentação e transportes de pacientes com segurança; 4. Legislação e ética profissional da enfermagem; 5. Controle e prevenção de infecção
hospitalar: precauções padrão; 6. Saúde do trabalhador da área da saúde – NR 32 MTE; 7. Princípios e as diretrizes da regulação médica das
urgências. 8. Portaria GM nº814 de 01 de junho de 2001- Ministério da Saúde; 9. Lei Nº 7.498/86 artigos 2º,3º,4º,11°12 e 13; 10. Decreto Nº
94.406/87 artigos 1º, 3º,8º,10ºe 11º; 11. Portaria MS Nº 2048/2002; 12. Resolução COFEN Nº 0358/2009 - (Sistematização do Serviços de
Enfermagem); 13. Resolução COFEN Nº 0429/2012 - (Registro das Ações dos profissionais de Enfermagem no Prontuario do Paciente); 14.
Resolução COFEN Nº 0529/2013 - (Programa Nacional de Segurança do Paciente); 15. Resolução COFEN Nº 0588/2018( Normas para atuação
da equipe de enfermagem no processo de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde); 16. Acreditação Hospitalar.
TÉCNICO EM FOLHA DE PAGAMENTO
1. Legislação Trabalhista: CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho; Reforma Trabalhista no Brasil de
2017, lei № 13.467 de 2017; 2. Legislação Previdenciária: Lei nº 8.212/91, de 24/07/1991, e todas as suas atualizações; Lei nº 8.213/91,
de 24/07/1991, e todas as suas atualizações; Decreto nº 3.048/99, 06/05/1999, e todas as suas atualizações. 3. Legislação Específica: Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP);
Imposto de Renda Pessoa Física (IRRF); Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009 – Registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema
Registro Eletrônico de Ponto – SREP; ESocial (O Decreto nº 8373/2014). 4. Totvs: Sistema de automação de ponto e folha de pagamento;
TÉCNICO EM GESSO
1.Conhecimentos básicos de Anatomia e Fisiologia 2. Técnicas de imobilização e confecção de aparelho gessado; 3.Conhecimentos básicos do
instrumental específico; 4.Noções gerais sobre: técnicas básicas de enfermagem, esterilização e primeiros socorros; 5.Fraturas, luxações,
contusões, entorses e ferimentos em geral (procedimentos básicos específicos do técnico); 6. Normas de bio-segurança; 7. Acreditação Hospitalar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NÍVEL SUPERIOR ASSISTÊNCIAL NÃO MÉDICOS

ENFERMEIRO ESTOMOTERAPEUTA
1. Fisiologia da cicatrização; 2. Terapêuticas tópicas e de tratamento de feridas na área de estomaterapia; 3. Manejo da infecção; 4. Feridas:
etiologia, avaliação e registro;
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA
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1. Recebimento do recém-nascido: 1.1 Condições neonatais básicas; 1.2 Etapas da recepção do recém-nascido; 1.3 Alterações cromossômicas;
1.4 Crescimento; 1.5 Desenvolvimento; 1.6 Exame Físico ao recém - nascido a termo (primeiras 24 horas); 2. Esquema de Imunizações do
Programa Nacional de Imunizações; 2.1 Avaliando o crescimento da criança; 2.2 Caderneta de saúde da criança; 2.3 Medidas antropométricas na
criança; 2.4 Avaliando a estatura da criança; 2.5 Avaliando o peso da criança; 2.6 Avaliando altura e peso para idade na criança; 2.7 Avaliando o
perímetro cefálico da criança; 2.8 Avaliando o perímetro braquial da criança; 2.9 Avaliação do desenvolvimento infantil; 2.10 Alterações no
desenvolvimento e crescimento infantil; 3. Assistência de Enfermagem na exosanguineotransfusão; 4. Método de Capurro; 5. Método de New
Ballard; 6. Apneia da Prematuridade; 7. Taquipneia Transitória do Recém-nascido; 8. Pneumonia Neonatal; 9. Síndrome do Desconforto
Respiratório; 10. Hipertensão Pulmonar; 11. Síndrome da Aspiração Meconial; 12. Displasia Bronco Pulmonar; 13. Anemia da Prematuridade; 14.
Policitemia; 15. Hemorragia no Período Neonatal; 16. Hipoglicemia; 17. Hiperglicemia; 18. Hipocalcemia; 19. Hipomagnesemia; 20. Osteopenia da
Prematuridade; 21. Icterícia; 22. Infecção no Recém-nascido; 23. Sepse Neonatal; 24.Choque Séptico; 25. Encefalopatia Hipóxica- Isquêmica;26.
Convulsões no Período Neonatal; 27. Hemorragia Intracraniana; 28. Enterocolite Necrosante; 29. Insuficiência Renal; 30. Patologias Cirúrgicas; 31.
Cardiopatias Congênitas; 32. Atendimento ao Recém-Nascido na Sala de Parto; 33. Transporte do Recém-Nascido; 34. Assistência ao Recém-
nascido sadio na Sala de Parto; 35. Nascimentos Múltiplos; 36. Termorregulação no Recém-nascido; 37. Amamentação; 38. Montagem do Leito
Neonatal; 39. Admissão do Recém- nascido em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; 40. Reanimação Cardiopulmonar; 41. Assistência de
Enfermagem no Cateterismo Venoso Central; 42. Assistência de Enfermagem no Cateterismo Umbilical; 43. Fototerapia; Surfactante; 44. Colheita
de Sangue; 45. Cuidados de Enfermagem na Terapia Transfusional; 46. Isolamento; 47. Protocolo de Toque Mínimo; 48. Protocolo do Método Mãe
Canguru; 49. Banho do Recém- Nascido Prematuro; 50. Tratamento da Dor e Estresse na Unidade Neonatal; 51. Limpeza Concorrente de Leitos;
52. Desinfecção Terminal em Unidade Neonatal; 53. Controle de Infecção em Unidade Neonatal; 54. Bioética na Prática Neonatal; 55.
Humanização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; 56. Alta do Paciente Neonatal; 57. Manejo da Morte em Unidade Neonatal; 58.
Acreditação Hospitalar.
FONOAUDIÓLOGO
1. Atuação fonoaudiológica em leito hospitalar – princípios básicos; 2. Atuação fonoaudiológica nas disfagias mecânicas e neurogênicas; 3.
Atuação fonoaudiológica em pacientes críticos; 4. Avaliação Objetiva da Deglutição – Videoendoscopia da deglutição e Videofluoroscopia da
deglutição; 5. Neurofisiologia e neuroanatomia da linguagem, fala, voz e deglutição; 6. Implicações da traqueostomia e da intubação orotraqueal na
deglutição; 7. Avaliação da deglutição em leito hospitalar; 8. Afasia, disartria e apraxia - avaliação e terapia; disfagia neurogênica – avaliação e
terapia; disfonias neurogênicas – avaliação e terapia; avaliação e terapia fonoaudiológica nas queimaduras de face e pescoço e inalatórias; 9.
Avaliação e terapia fonaudiológicas nos casos de cirurgia ortognática e trauma de face; 10. Atuação fonoaudiológica em pacientes de cabeça e
pescoço – voz em câncer de cabeça e pescoço, disfagia mecânica, atendimento fonoaudiológico nas laringectomias parciais, laringectomia total
perspectivas de reabilitação vocal; 11. Tumores na cavidade oral e orofaringe – atuação fonoaudiológica; 12. Fonoaudiologia na saúde materno-
infantil – pré-natal, puerpério e puericultura (promoção da saúde fonoaudiológica – amamentação, transição alimentar, hábitos orais,
desenvolvimento da linguagem, detecção de perdas auditivas, teste da linguinha); 13. Alojamento conjunto (amamentação, postura, comunicação
mãe-bebê, avaliação da sucção e deglutição – força, ritmo, coordenação, pausas); 14. Canguru/berçário (avaliação do neonatal de risco –
prematuro, baixo peso, anoxiado, sindrômico, mal formado, intervenção na sucção/deglutição visando o desmame da sonda e, alta hospitalar
precoce); 15. UTIN (atuação com os pais e profissionais, intervenção com o neonato de risco, dependendo da estabilidade do mesmo); 16.
Avaliação audiológica na criança e triagem auditiva neonatal; 17. Manual do SUS. 18. Acreditação Hospitalar.
NUTRICIONISTA
1. Unidades de alimentação e nutrição – estrutura física; aquisição, recebimento e armazenamento de alimentos; distribuição de refeições e
cozinha dietética; limpeza e desinfecção; HACCP; pessoal: higiene e segurança. 2. Nutrição normal: definição, leis da alimentação; requerimentos,
recomendações de nutrientes e planejamento dietético para adulto, idoso. 3. Diagnósticos antropométricos: indicadores e padrões de referência;
vantagens, desvantagens e interpretação. 4. Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. 5. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos:
obesidade; diabete melito; dislipidemias. 6. Carências nutricionais: desnutrição energético-protéica e anemias nutricionais. 7. Dietoterapia das
doenças renais. 8. Terapia nutricional enteral e parenteral. 9. Anvisa: Portaria no. 272 de 08/04/1998; Resolução RDC no 63, de 06/07/2000;
Portaria no 131 de 08/03/2005; Portaria no 135 de 08/03/2005. 9. Interação entre medicamentos e nutrientes. 10. Ética e legislação profissional;
11. Acreditação Hospitalar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
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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); 6. 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); 7. Parada cardíaca e reanimação; 8. Metabolismo (equilíbrio
hidroeletrolítico e acidobásico); 9. Reposição volêmica e transfusão; 10. Anestesia para cirurgia abdominal; 11. Anestesia em urologia; 12.
Anestesia em ortopedia (Técnicas, cuidados, indicações e contraindicações; 13. Cirurgia de quadril: fraturas e artroplastia total; 14. Cirurgia de
joelho: artroscopia e prótese total de joelho; 15. Cirurgia de coluna, ombro, mão e pé; 16. Cirurgia de reimplantação de membros e dedos); 17.
Anestesia e sistema endócrino; 18. Anestesia em obstetrícia; 19. Anestesia em urgências e no trauma; 20. Anestesia para oftalmologia e
otorrinolaringologia; 21. Anestesia para cirurgia plástica e buco-maxilo-facial; 22. Anestesia em geriatria; 23. Anestesia para cirurgia torácica; 24.
Anestesia e sistema cardiovascular anestesia no cardiopata para cirurgia não- cardíaca; 25. Anestesia para cirurgia cardíaca: cardiopatias
congênitas, revascularização do miocárdio; 26. Cirurgias valvulares, aneurismectomia; 27. Traumatismo cardíaco; 28. Circulação extracorpórea;
29. Suporte mecânico à circulação: balão intra- aórtico e ou Anestesia para implante de marca-passo e cardioversão; 30. Anestesia para
cateterismo cardíaco diagnóstico e terapêutico; 31. Anestesia para cirurgia vascular periférica e de aorta: aneurismas e revascularização; 32.
Anestesia para procedimentos endovasculares; 33. Anestesia em pediatria; 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 CARDIOLOGISTA
1. Cardiopatias isquêmicas (angina instável, IAM nQ e infarto agudo do miocárdio); 2. Aneurisma de aorta; 3. Dissecção aguda de aorta; 4.
Insuficiência cardíaca; 5. Valvopatias (aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar); 6. Hipertensão arterial sistêmica; 7. Miocardiopatias; 8. Endocardite
bacteriana; 9. Cor pulmonale agudo e crônico; 10. Doença reumática; 11. Pericardiopatias; 12. Arritmias cardíacas; 13. Cardiopatias
congênitas(cianóticas e acianóticas); 14. Choque cardiogênico; 15. Avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva: métodos e interpretação; 16.
Cardiologia Clinica (IAM, ICC, Síndrome Coronariana); 17. Pós‐operatório em cirurgia cardíaca; 18. Ética Médica; 19. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO CARDIOLOGISTA COM ESPECIALIDADE EM ECOCARDIOGRAMA
1. Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular; 2. Semiologia do aparelho cardiovascular; 3. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia,
ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia; 4. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas:
diagnóstico e tratamento; 5. Hipertensão arterial; 6. Isquemia miocárdica; 7. Doença reumática; 8. Valvulopatias: diagnóstico e tratamento; 9.
Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento; 10. Insuficiência cardíaca congestiva; 11. Doença de Chagas; 12. Arritmias cardíacas: diagnóstico e
tratamento; 13. Distúrbios de condução; 14. Marca-passos artificiais; 15. Endocardite infecciosa; 16. Hipertensão pulmonar; 17. Síncope; 18.
Doenças do pericárdio; 19. Doenças da aorta; 20. Embolia pulmonar; 21. Cor pulmonar; 22. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular; 23.
Abdômen Agudo; 24. Acidose; 25. Ética Médica; 26. 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 tireoide; 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 GERAL COM ESP. EM CIRURGIA TORÁCICA
1. Avaliação de risco cirúrgico em cirurgia torácica; 2. Princípios gerais da cirurgia torácica oncológica; 3. Pré e pós-operatório em cirurgia torácica;
4. Procedimentos cirúrgicos pulmonares; 5. Procedimentos cirúrgicos pleurais; 6. Complicações em cirurgia torácica; 7. Propedêutica cirúrgica do
tórax; 8. Endoscopia diagnóstica e terapêutica; 9. Derrame pleural: avaliação propedêutica; 10. Tratamento do derrame pleural neoplásico; 11.
Pneumotórax; 12. Empiema pleural; 13. Tumores da pleura; 14. Patologia cirúrgica da traquéia; 15. Tumores do mediastino; 16. Metástases
pulmonares; 17. Câncer de pulmão; 18. Tumores da parede torácica; 19. Broncoscopia diagnóstica; 20. Broncoscopia terapêutica; 21. Ética
Médica; 22. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO
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1. Pré, trans e pós-operatório em cirurgia pediátrica; 2. Cirurgia do recém-nascido; 3. Abordagem cirúrgica de má formações congênitas; 4.
Resposta endócrina e metabólica ao trauma cirúrgico; 5. Suporte nutricional; 6. Acesso vascular; 7. Anestesia loco-regional em pediatria; 8.
Trauma na infância e adolescência; 9. A criança espancada; 10. Tumores abdominais da criança; 11. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(SIDA): relação paciente/cirurgião pediátrico; 12. Cistos e fístulas cervicais; 13. Torcicolo congênito; 14. Hemangiomas e linfangiomas; 15.
Anomalias congênitas do esôfago; 16. Hérnias diafragmáticas: congênitas e adquiridas; 17. Tumores do mediastino; 18. Refluxo gastroesofágico;
19. Lesões congênitas do pulmão: Empiema, derrame pleural e bronquiectasias; 20. Pneumotórax; 21. Torção Testicular na criança e no
adolescente; 22. Peritonite meconial; 23. Enterocolite necrosante; 24. Estenose hipertrófica do piloro; 25. Atresias e estenoses congênitas do
intestino: Íleo meconial, Invaginação intestinal, Polipose gastrointestinal; 26. Apendicite aguda; 27. Megacólon congênito; 28. Anomalias anorretais;
29. Defeitos de rotação e duplicações do tubo digestivo; 30. Defeitos congênitos da parede abdominal; 31. Afecções cirúrgicas da região inguinal;
32. Distopias testiculares; 33. Afecções escrotais agudas; 34. Patologia cirúrgica da região umbilical; 35. Atresia das vias biliares: Dilatações
congênitas das vias biliares, Hérnias abdominais e diafragmáticas; 36. Doenças hematológicas que implicam em tratamento cirúrgico; 37.
Afecções cirúrgicas do pâncreas; 38. Afecções geniturinárias cirúrgicas; 39. Cirurgia videolaparoscópica pediátrica.; 40. Ética Médica; 41
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 - DIARISTA
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, diarreia, 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 suprarrenais, distúrbios das glândulas paratireoides; 7. Doenças reumáticas: artrite reumatoide, espondiloartropatias,
colagenoses, gota; 8. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: abordagem do paciente febril, malária, estreptococcias, endocardite infecciosa,
estafilococcia, meningites, tétano, Febre tifoide, tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, malária, micoses sistêmicas, herpes
simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções oportunista; 9. Distúrbios hidroeletrolíticos 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 CLÍNICA MÉDICA - PLANTONISTA
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, diarreia, 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 suprarrenais, distúrbios das glândulas paratireoides; 7. Doenças reumáticas: artrite reumatoide, espondiloartropatias,
colagenoses, gota; 8. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: abordagem do paciente febril, malária, estreptococcias, endocardite infecciosa,
estafilococcia, meningites, tétano, Febre tifoide, tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, malária, micoses sistêmicas, herpes
simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmanioses, sida e principais infecções oportunista; 9. Distúrbios hidroeletrolíticos 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 DO TRABALHO
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1. Conceito de Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e Saúde do Trabalhador; 2. Legislação sobre Higiene, Segurança e Medicina do
Trabalho da CLT; 3. Principais Convenções e Recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil; 4. Estrutura institucional de Saúde Ocupacional no
Brasil: entidades e Serviços de Medicina do Trabalho: finalidade, organização e atividades; 5. Acidentes do Trabalho: conceito, principais causas,
aspecto legais, registro, taxas de frequência e gravidade, custos, prevenção; 6. Comissão Interna de Prevenção de acidentes (CIPA): conceito,
organização e normatização; 7. NR-7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO: Diretrizes, responsabilidades e
implantação; 8. NR-9: Programa de Prevenção de riscos Ambientais – PPRA: estrutura, desenvolvimento e responsabilidade; 9. NR-32: Trabalho
em serviços de saúde; 10. Doenças relacionadas com o trabalho (de acordo com o manual de normas de doenças relacionadas com o trabalho do
Ministério da Saúde): conceito, causas, nexo técnico, aspectos fisiopatológicos, aspectos legais, aspectos periciais, registro de doença e medidas
preventivas; 11. Princípios básicos da identificação, avaliação e controle dos principais fatores de riscos (biológico, químico, físico, ergonômico)
das doenças relacionadas com o trabalho; 12. Controle médico de grupos de trabalhadores especiais (menores, deficientes, alcoolismo,
portadores de doenças cônicas, etc.); 13. Ergonomia aplicada ao trabalho; 14. Profilaxia de doença transmissíveis relacionadas com a saúde do
trabalhador; 15. Biossegurança: conceito e normas; 16. Promoção de saúde nos ambientes de trabalho; 17. Indicador biológico e monitoramento:
conceito e aplicação; 18. Ética Médica; 19. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO EMERGENCISTA ADULTO
1.Síndrome Coronariana Aguda 2. Crise Hipertensiva 3. Edema Agudo de Pulmão 4. Medidas de Reanimação Cardio Pulmonar 5.Dissecção
Aórtica 6.Choque 7.Arritmias Cardíacas 8.Doenças Periocárdicas 9. Asma 10. DPOC 11. Afogamento 12. TEP 13. Infecção respiratória 14.
Pneumonia Comunitária 15. Manejo invasivo e não invasivo de vias aéreas 16.Distúrbio dos equilíbrio Hidroeletrolíticos e Ácido-Básico 17.
Insuficiência Renal Aguda 18.Infecção do trato urinário 19.Hemorragia Digestiva 20. Gastroenterite 21.Insuficiência Hepática Aguda 22.Dor
abdominal 23.Apendicite 24.Pancreatite Aguda 25. Úlcera péptica perfurada 26. Diverticulite 27.Obstrução Intestinal 28.Colecistite Aguda
29.Colangite Aguda 30.Cetoacidose Diabética 31. Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar Não-cetótico 32. Hipoglicemia 33.Crise Tireotóxica 34.
Coma Mixedematosa 35.Cefaléias 36. Acidente Vascular Cerebral 37.Alterações da Consciência 38.Convulsões 39. Hemorragia subaracnóide
40.Infecções de pele e do tecido celular subcutâneo 41. Dengue 42. Meningites 43. Leptospirose 44. Infecção pelo vírus da Imunodeficiência
Humana. 45. Atendimento inicial ao politraumatizado 46. Traumatismo Cranioencefálico 47.Traumatismo raquimedular 48.Traumatismo de tórax
49. Traumatismo de abdome 50. Traumatismo Renouretal 51.Traumatismo de Extremidades 52.Queimaduras 53.Intoxicação Exógena; 54.
Acidentes ofídicos 55. Sepse 56. Políticas e diretrizes das Emergências, Urgências e Unidades de Pronto atendimento (UPA´S) 57. Transferência
e Transporte inter hospitalar de pacientes; 58. Ética Médica; 59. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA
1. Aspectos gerais: preparo da sala de exames, preparo do paciente, anestesia, sedação e monitorização, equipamentos e material acessório; 2.
biossegurança: limpeza e desinfecção dos endoscópicos; 3. Cromoendoscopia; 4. Esôfago: esofagites, divertículo de Zenker, megaesôfago, corpo
estranho, esôfago de Barrett, estenoses benignas, tumores de esôfago, varizes esofagogástricas; 5. hérnia hiatal e doença do refluxo
gastresofágico: abordagens diagnósticas e terapêuticas endoscópicas; 6. Estômago e duodeno: gastrites, duodenites, tumores de estômago,
Linfoma MALT, úlcera péptica, hemorragia digestiva, estômago operado; 7. Balão intragástrico; 8. Gastropatia hipertensiva portal; 9 Pesquisa de
H. pylori; 10. Cólon e reto: colites; tumores do cólon, vigilância e rastreamento no câncer colorretal, doença diverticular, corpo estranho, doenças
inflamatórias, terapêuticas nas lesões elevadas e planas do cólon, pólipos e polipose, colopatia isquêmica; 11. Colonoscopia na urgência; 12. Vias
biliares e pâncreas: coledocolitíase, pancreatite aguda e crônica, tumor de papila, tumor de pâncreas, tumor das vias biliares; 13. Cateterismo da
papila e esfincterotomia endoscópica; 14. Diagnóstico e tratamento das lesões benignas e malignas das vias biliares; 15. Procedimentos
endoscópicos: esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, biópsia e citologia, mucosectomia, polipectomia, pré-corte e
papilotomia; 16. Técnicas de hemostasia: dilatação, gastrostomia e passagem de cateter enteral; 17. Posicionamento de endopróteses
esofagianas, biliares e enterais; 18: Complicações de procedimentos endoscópicos; 19: Achados endoscópicos nas doenças sistêmicas; 20.
Hemorragias:digestiva alta varicosa e não varicosa, digestiva e baixa; 21. Ética Médica; 22. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA
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1. Anamnese ginecológica. 2. Anatomia e fisiologia da mulher e da gestante. 3. Propedêutica Ginecológica. 4. Ciclo menstrual e Síndrome Pré-
menstrual. 5. Endocrinologia Ginecológica. 6. Reprodução Humana, Planejamento familiar. 7. Patologias benignas e malignas dos genitais
externos e internos. 8. Patologias mamárias. 9. Distopia genital. 10. Sangramento uterino anormal. 11. Doença Inflamatória pélvica, Vulvovaginites.
12. DST. 13. Endometriose. 14. Infertilidade. 15. Anticoncepção, Anovulação crônica: síndrome dos ovários policísticos. 16. Amenorreia. 17.
Exame clínico em ginecologia, exames complementares em ginecologia: colpocitologia oncótica e hormonal, colposcopia, radiologia ginecológica,
ultrassonografia, anatomia patológica, exames laboratoriais, mamografia e dosagens hormonais; 18. Fatores de risco em oncologia ginecológica;
19. Incontinência Urinária na mulher; 20. Colo Uterino: Biópsia do Colo Uterino, Neoplasias do Corpo Uterino, Lesões de baixo e alto grau no colo
uterino, Carcinoma de colo uterino. 21. Climatério. 22. Patologia urogenitais e enterogenitais mais frequentes; 23. Mudanças físicas e fisiológicas
da mulher na gestação, parto, puerpério e menopausa; 24. Dor aguda e crônica na gestante; 25. Gravidez: na adolescência, gravidez de
Gestantes com doenças cardíacas e respiratórias; 27. Assistência ao Pré-Natal de baixo risco e alto risco, cardiopatias, pneumopatias,
endocrinopatias, doenças auto-imunes, hipertensão arterial, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; 28. Mecanismo do trabalho de parto:
Assistência ao parto normal; 29. Hemorragias da primeira e da segunda metade da gravidez; 30. Prematuridade; 31. Gemelaridade; 32. Cesariana;
33. Pré-eclampsia e eclampsia; 34. Doença hemolítica perinatal; 35. Sofrimento fetal (agudo e crônico); 36. Doença Trofoblástica gestacional; 37.
Emergência em ginecologia; 38. Urgências em ginecologia e obstetrícia; 39. Obstetrícia: assistência pré-natal, assistência ao parto; 40. Patologia
Obstétrica: abortamento; prenhez ectópica; neoplasia trofoblástica gestacional; inserção baixa de placenta; descolamento prematuro de placenta;
hiperemese gravídica; doença hemolítica perinatal; doença hipertensiva específica da gravidez; incompetência istmo-cervical; amniorrexe
prematura; prematuridade; gravidez prolongada; crescimento intrauterino retardado; oligodramnia e polidramnia; distócias; rotura uterina;
tocotraumatismo (materno e fetal); infecção no parto e puerpério; mastite puerperal; sofrimento fetal (na gestação e no parto); mortalidade
materna; mortalidade perinatal e neonatal; psicose puerperal. 41. Intercorrências clínico-cirúrgicas no ciclo gravídico-puerperal: hipertensão
arterial; endocrinopatias e obesidade; diabetes; tromboembolismo; patologia venosa e coagulopatia; cardiopatias; alergopatias; pneumopatias;
nefropatias; neuropatias; hepatopatias e colecistopatias; distúrbios gastrointestinais; pancreatites; hematopatias; dermatopatias; oftalmopatias;
otorrinolaringopatias; parasitoses; viroses; infecção urinária; DST/AIDS; neoplasias ginecológicas benignas e malignas; abdome agudo; traumas;
síndrome HELLP. 42. Propedêutica fetal: ultrassonografia; cardiotocografia; dopplervelocimetria; amniocentese; perfil biofísico fetal; cordocentese;
punção de vilosidades coriônicas; TORCH. Incompatibilidade do sistema Rh; 43. Ética Médica; 44. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO HEMATOLOGISTA
1. Laboratório em hematologia: análise e interpretação de exames hematológicos; 2. Produção, funções e distúrbios das células sanguíneas; 3.
Anemias carenciais, hemolíticas e secundárias às doenças crônicas; 4. Doenças falciformes, talassemias e sobrecargas de ferro; 5.
Trombocitopenias; 6. Anemia aplástica; 7. Hemoglobinúria paroxística noturna; 8. Coagulopatias e trombofilias; 9. Neoplasias mieloproliferativas;
10. Neoplasias mieolodis plástica mieloproliferativa (AMD/MPD) Síndromes mielodisplásicas; 11. Leucemias agudas; 12. leucemia mieloide aguda
(LMA) e neoplasias relacionadas, leucemia linfoblástica B e T aguda (LLA); 13. Doenças linfoproliferativas: neoplasias das células Bmaduras, das
células T e NK, linfomas não Hodgkin, linfoma de Hodgkin; 14. Mieloma múltiplo e outras doenças das células plasmáticas; 15. Transplante de
células tronco hematopoéticas; 16. Infecção em hospedeiro imunocomprometido; 17. Emergências em hematologia; 18. Sistemas de grupos
sanguíneos; 19. Controle de estoque dehemocomponentes e rastreabilidade da transfusão; 20. Transfusão de sangue e componentes; 21.
Eventos adversos da transfusão de sangue: diagnóstico e tratamento; 22. Transfusão em pediatria e neonatologia; 23. Transfusão maciça; 24.
Suporte hemoterápico nas coagulopatias adquiridas e hereditárias; 25. Coagulação Vascular Disseminada; 26. Imunomodulação; 27. Ética Médica;
28. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO INFECTOLOGISTA
1. Febre; 2. Septicemia; 3. Infecções em pacientes granulocitopênicos; 4. Infecções causadas por microrganismos 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 tifoide; 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 protozoários; 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
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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.
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 NEUROLOGISTA
1. Semiologia neurológica; Indicações e interpretação de: eletroencefalograma, eletroneuromiografia, punção e líquido cefalorraquiano,
neuroimagem (radiografia simples, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética convencional e funcional, angiografia,
mielotomografia, ecodoppler de vasos cerebrais e transcranianos), potenciais evocados, mapeamento cerebral, vídeo-eletroencefalograma e
polissonografia; 2. Demências: diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico; 3. Comas e alterações do estado de
consciência: diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico; 4. Distúrbios do movimento: Doença de Parkinson,
distonias, discinesias, tremores - diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico; 5. Sono e suas patologias: fisiologia
do sono, classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico dos distúrbios do sono; 6. Doenças vasculares
cerebrais: doença cerebrovascular isquêmica, hemorragia cerebral intraparenquimatosa, hemorragia subaracnóidea, aneurismas, malformações
vasculares, vasculites, trombose venosa cerebral: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento (incluindo o uso de
trombolíticos) e prognóstico; 7. Doenças vasculares da medula: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e
prognóstico; 8. Patologia vascular cerebral extracraniana: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento clínico e
cirúrgico e prognóstico; 9. Doenças desmielinizantes: esclerose múltipla, ADEM, neuromielite óptica – classificação, diagnóstico, diagnóstico
diferencial, investigação e tratamento de surtos e com imunomoduladores e prognóstico; 10. Doenças das raízes e nervos periféricos:
classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento e prognóstico; 11. Doenças dos músculos e da placa neuromuscular:
investigação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, indicação cirúrgica, crise miastênica e crise colinérgica; 12. Doenças infecciosas e
parasitárias:meningites, encefalites, Doença de Kreuzfeldt Jacob, manifestações neurológicas da Síndrome da imunodeficiência adquirida:
diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação, tratamento, prognóstico e medidas preventivas; 13. Epilepsias: classificação, investigação,
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento, drogas antiepilépticas, indicação cirúrgica e diagnóstico 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. Cefaleias: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento; 19. Morte encefálica: diagnóstico e conduta; 20. Doação
de órgãos; 21 Ética Médica; 22. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO PEDIATRA



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
ANEXO 03 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARAAS PROVAS ESCRITAS

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

1.Puericultura: Triagem Neonatal (Erros Inatos de Metabolismo); Alimentação do recém-nascido ao adolescente; Imunização; Crescimento e
desenvolvimento normal e seus distúrbios. 2.Afecções do Aparelho Respiratório: IVAS; Pneumonia; Asma / Sibilância; Tuberculose. 3.Afecções
Cardiovasculares: Cardiopatias Congênitas; ICC; Hipertensão Arterial. 4.Afecções Reumatológicas: Febre Reumática; Artrite Idiopática Juvenil
(Reumatóide); Lúpus eritematoso sistêmico. 5.Diabetes mellitus. 6.Doenças Infectoparasitárias: Doenças Exantemáticas; Parasitose Intestinal;
AIDS na infância; Infecções Congênitas (Sifilis, HIV, Rubeola, Toxoplasmose, Citomegalovírus); Dengue. 7.Doenças do Aparelho Genitourinário:
Infecção do Trato Urinário; Síndromes Nefrite e Nefrótica. 8.Doenças do Aparelho Digestivo: Diarréias Aguda e Crônica; Refluxo Gastroesofágico.
9.Doenças Hematológicas: Anemias Carenciais; Anemias Hemolíticas. 10.Urgência e Emergência Pediátrica: Parada Cardiorrespiratória;
Acidentes na infância; Intoxicações Exógenas; Distúrbios Hidroeletrolíticos/Choque; Trauma; Abdome agudo. 11.Cirurgia Pediátrica: Pós-
operatório; Sedação e Analgesia; Emergências Cirúrgicas. 12. Ética Médica; 13. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO RADIOLOGISTA
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 músculo-esquelético; 6.
Radiologia e ultrassonografia intervencionista (punções e biópsias); 7. Ética Médica; 8. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO TERAPIA INTENSIVA ADULTO
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. 14. SARA. 15. Terminalidade na UTI. 16. Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 17. Emergências clínicas. 18. Neoplasias: rastreamento e história natural das
neoplasias de ovário, cólon e pulmão. 19. Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti- hipertensivos; 20.Pré e pós-
operatório: avaliação pré-operatória, critérios e complicações da transfusão de hemoderivados, profilaxia e tratamento do tromboembolismo
venoso; 21. Pré e pós-operatório no paciente geriátrico; 22.Ética Médica; 23. Acreditação Hospitalar.
MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA
1. Distúrbios respiratórios do recém-nascido; 2. Icterícia Neonatal; 3. Humanização e Bioética em Neonatologia; 4. Nutrição Neonatal; 5.
Cardiopatias Congênitas; 6. Infecção Neonatal Congênita e Adquirida; 7. Anemia no período Neonatal; 8. Anoxia no período Neonatal; 9.
Convulsão no período Neonatal; 10. Follow-up do recém- nascido de alto risco; 11. Hipertensão pulmonar; 12. Ética Médica; 13. Acreditação
Hospitalar.
MÉDICO TRAUMATO ORTOPEDISTA
1. Deformidades congênitas e adquiridas: etiologia e diagnóstico; pé torto congênito; displasia do desenvolvimento do quadril; luxação congênita
do joelho; pseudoartrose congênita tibial; talus vertical; aplasia congênita/displasia dos ossos longos; polidactilia e sindactilia; escoliose; Infecções
e alterações inflamatórias osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrite piogênica, osteomielite aguda e crônica; tuberculose óssea;
infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite reumatoide; 2. Tumores ósseos e lesões pseudotumorais propriedades biológicas; classificação;
diagnóstico, estagiamento e tratamento; 3.Osteocondroses: etiologia, diagnóstico e tratamento; membro superior, inferior e quadril; Alterações
degenerativas osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrose do membro superior, inferior e quadril; Doenças osteometabólicas na
prática ortopédica: etiologia, diagnóstico e tratamento; 4. Princípios do tratamento do paciente politraumatizado; 5. Fraturas e luxações da
articulação do quadril e da coluna cervicotóraco-lombar: etiologia, diagnóstico e tratamento; Fraturas, luxações, lesões capsulo-ligamentares e
epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças: etiologia, diagnóstico e métodos de tratamento; 6 Ética Médica; 7. Acreditação
Hospitalar.


