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ANEXO 03

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
COMUM A TODOS OS CARGOS DE 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. 4. Sistemas operacionais. 5. Aplicativos. 6. Internet. 7. Correio eletrônico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
02-201 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
1. Saúde e segurança do trabalho: Normas de segurança; Epi’s e Epc’s; Higiene do Trabalho; Primeiros socorros básicos; 2. Alvenaria: Fundações
rasas, fundas; Paredes de blocos cerâmicos e de concreto; Tipos de Argamassas para assentamento de blocos; Ferramental básico; Tipos de ferros;
Tipos de revestimentos (chapisco,emboço e reboco); 3. Elétrica básica: Tipos de fios; Ligação e troca de bocal e interruptor; Ligação e troca de uma
tomada; Ligação de lampadas fluorescente e reatores; ligações de bomba hidráulicas e bóia elétrica; Dispositivos elétricos (disjuntores, protetores
elétricos, fusíveis, etc); Ferramental Básico; 4. Hidráulica básica: Tipos de ligações hidráulicas; Água potável; Água servida (Esgoto, pia, máquina de
lavar e chuveiro); Tipos de tubos; Conexões; Acessórios de banheiro; Ferramental básico; 5. Pintura: Preparação da parede e tinta; Tipos de tintas
(PVA, Esmalte, Óleo, e outras); Aplicação de Massa corrida (lisa e texturizada); Ferramental Básico; 6. Esquadrias: Tipos de fechadura; mola de
porta; dobradiças; aldabra; corrediças; puxadores; trilhos; vidros; etc.
02-202 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1. Concertos, instalação, reparos ou substituição de encanamentos, registros, torneiras, chuveiros, conexões, aquecedores elétricos e etc; 2.
Conhecimento de montagem de quadros de comando, ligação de motores de bomba d’água e chaves de partida; 3. Conhecimento de trabalhos
rotineiros do Bombeiro; 4. Conservação de ferramentas, equipamentos e materiais; 5. Equipamentos de Segurança e Segurança do Trabalho; 6.
Estruturação de instalações hidráulicas; 7. Identificação de defeitos diversos em instalações hidráulicas, rede de distribuição e em instalações
internas em geral; 8. Instalação, Conserto e manutenção de hidráulica, em PVC soldável e roscável, ferro e cobre, água quente e fria; 9. Instalação
e manutenção de equipamentos e sistemas hidráulicos; 10. Instalação e Manutenção de redes de distribuição e encanamentos de água e esgoto;
11. Instalação e Manutenção de Caixas d’água; 12. Noções de Hidráulica.
NÍVEL SUPERIOR ASSISTÊNCIAL NÃO MÉDICOS
COMUM A TODOS OS CARGOS
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.
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.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
02-401 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.
NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS
COMUM A TODOS OS CARGOS
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.
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
02-501 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); 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); 09. 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 intraaórtico 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.
02-502 MÉDICO CARDIOLOGISTA - ESPECIALIZAÇÃO EM ECOCARDIOGRAFIA
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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. Isquemia miocárdica; 6. Doença reumática; 7. Valvulopatias: diagnóstico e tratamento; 8.
Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento; 9. Insuficiência cardíaca congestiva; 10. Doença de Chagas; 11. Arritmias cardíacas: diagnóstico e
tratamento; 12. Distúrbios de condução; 13. Marca-passos artificiais; 14. Endocardite infecciosa; 15. Hipertensão pulmonar; 16. Síncope; 17.
Doenças do pericárdio; 18. Doenças da aorta; 19. Embolia pulmonar; 20. Cor pulmonar; 21. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. 22.
Abdômen Agudo; 23. Acidose; 24. Ética Médica; 25. Acreditação Hospitalar.
02-503 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.
02-504 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, 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 supra-renais, 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.
02-505 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, 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.
02-506 MÉDICO EMERGENCISTA ADULTO - EIXO VERMELHO
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 antihipertensivos; 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.

PROCESSO SELETIVO HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN 2018/49
02-507 MÉDICO EMERGENCISTA INFANTIL - EIXO VERMELHO
1. Crise Asmática; 2. Meningite; 3. Bronquiolite viral aguda; 4. Convulsões (febris e afebris); 5. Politraumatismo; 6. IVAS; 7. Dengue; 8. Diabetes hiperglicemia e cetoacidose; 9. Diarréia aguda; 10. Distúrbios hidroeletrolítico e ácido-básico; 11. PCR; 12. Paciente crítico; 13. Infecção do trato
urinário; 14. Insuficiência cardíaca congestiva; 15. GNDA; 16. Queimaduras; 17. Pneumonia; 18. Semioclusão por Áscaris; 19. Sepse; 19.
Transferência e transporte interhospitalar; 20. Intoxicação Exógena; 21. Afogamento; 22. Ética Médica; 25. Acreditação Hospitalar.
02-508 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.
02-509 MÉDICO NUTRÓLOGO
1.Nutrologia Conceitual: Conceitos gerais, Interação entre doença e estado nutricional; 2. Avaliação do estado nutricional: Composição corporal;
3.Composição corporal: avaliação e alterações fisiológicas e patológicas; 4. Antropometria; 5. Avaliação bioquímica; 6. Calorimetria Indireta; 7.
Bioimpedância; 8.Terapia Nutrológica Parenteral e Enteral: Conceitos gerais; 9. Indicações e prescrição, Nutrição enteral, Nutrição parenteral; 10.
Casos especiais (nefropatas, enterectomizados, hepatopatas etc.); 11.Distúrbios da Conduta Alimentar: Conceitos gerais; 12. Anorexia nervosa −
bulimia − vigorexia − ortorexia − TCC; 13. Fisiopatologia, clínica e tratamento nutroterápico e medicamentoso; 14. Obesidade e Síndrome; 15.
Metabólica: Conceitos gerais, diagnóstico, etiopatogenia, Nutroterapia, atividade física; 16. Mudanças cognitivas e comportamentais; 17.
Farmacoterapia; 18. Tratamento cirúrgico, avaliação nutrológica pré e pós - cirurgia bariátrica. 19. Hipovitaminoses: Conceitos gerais; 20. Vitaminas
hidro e lipossolúveis; 21. Principais carências a nível hospitalar; 22. Uso terapêutico de vitaminas; 23. Protocolos clínicas e diretrizes terapêuticas
do Ministério da Saúde. 24. Ética Médica; 25. Acreditação Hospitalar.
02-510 MÉDICO PARA SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA
1. Ventilação mecânica; 2. Analgésicos e hipnóticos; 3. Choque; 4. Controle térmico do paciente cirúrgico; 5. Controle e profilaxia de náuseas e
vômitos; 6. Abordagem de via aérea; 7. Abordagem do paciente agitado; 8. Drogas vaso-ativas; 9. Monitorização; 10. Manuseio de cateter
posicionado no espaço peri-dural ou em plexos; 11. Ética Médica; 12. Acreditação Hospitalar.
02-511 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 antihipertensivos; 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.
02-512 MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO
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,
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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.
02-513 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.
02-514 MÉDICO TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
1. Sistema cardiovascular em UTIP: (Arritmias cardíacas; Parada cardiorespiratória e Reanimação cardiorrespiratória; 2. Choque cardiogênico e
hipovolêmico; Insuficiência cardíaca; cardiopatias congênitas e adquiridas; 3. Emergências hipertensivas; Uso de drogas vasoativas; 4. Sistema
respiratório em UTIP: (Pneumonia grave; Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo; Mal asmático; Bronquiolite grave; Ventilação mecânica;
Desmame ventilatório; Pneumonia associada a Ventilação Mecânica). 5. Sistema gastrintestinal em UTIP: (Hemorragia digestiva alta e baixa;
Insuficiência hepática aguda; Pancreatite aguda; patologias cirúrgicas na infância; Nutrição enteral e Parenteral). 6. Pós-operatório em UTIP:
(cardíaco e torácico; neurológico e digestivo). 7. Sistema neurológico em UTIP: (AVCE isquêmico e hemorrágico na infância e adolescência;
Hipertensão endocraniana e monitorização em neurológica; Estado de Mal Epiléptico; Morte cerebral; Sedação e analgesia). 8. Problemas
Infecciosos em UTIP: (Dengue hemorrágica, Meningite e Encefalites; AIDS; Endocardite Infecciosa; Sepse e Síndrome da resposta inflamatória
sistêmica e Deficiência de múltiplos órgãos e Choque séptico; Infecção relacionada a cateteres; controle de Infecção hospitalares em UTI; Tétano
e Leptospirose; Antibioticoterapia em UTI; Marcadores de infecção). 9. Sistema renal em UTIP (Distúrbios hidreletrolíticos e ácido-básicos,
Insuficiência renal aguda e métodos dialíticos). 10. Sistema endocrinológico em UTIP (Crise tireotóxica; Cetoacidose diabética; Diabetes insípidus;
insuficiência aguda de suprarrenal): 11. Sistema reumatológico em UTI (Cardite reumática e Lupus eritematoso sistêmico). Paciente oncológico em
UTI; Cuidados paliativos em UTI e Transporte de criança grave; 12. Ética Médica; 13. Acreditação Hospitalar.

