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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
03-201 COPEIRO HOSPITALAR
1. Manipulação e preparo de mingau e dieta enteral; 2. Higiene dos alimentos e do manipulador; 3. Atendimento (postura e distribuição); 4.
Dietas hospitalares; 5. Acreditação Hospitalar.
03-202 CONTROLISTA DE 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.
NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO
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.
RACIOCINIO 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 ESPECÍFICOS
03-301 COORDENADOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
1. Legislação Trabalhista: 1.1. CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e a nova reforma trabalhista; 2.
Legislação Previdenciária: 2.1. Lei nº 8.212/91, de 24/07/1991, e todas as suas atualizações; 2.2. Lei nº 8.213/91, de 24/07/1991, e todas as suas
atualizações; 2.3. Decreto nº 3.048/99, 06/05/1999, e todas as suas atualizações; 3. Legislação Específica: 3.1. Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS); 3.2. Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP); 3.3. Imposto de Renda
Pessoa Física (IRRF); 3.4. Portaria nº 1.510, de 21 de agosto de 2009 – Registro eletrônico de ponto e a utilização do Sistema Registro Eletrônico
de Ponto – SREP; 4. Totvs: 4.1. Sistema de automação de ponto e folha de pagamento.
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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.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
03-401 ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA
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.
03-402 FARMACÊUTICO
1. FARMACOLOGIA: 1.1 Farmacologia Clínica da Infecção; 1.2 Farmacologia Clínica da Inflamação e da Alergia; 1.3 Farmacologia Clínica do Sistema
Nervoso Central; 1.4 Situações especiais em farmacologia; 1.5 Fármacos em Gestação e Lactação, medicamentos em Pediatria e Geriatria; 1.6
Farmacologia Clínica do Sistema Endócrino; 1.7 Farmacologia Clínica do Sistema Digestivo;1.8 Farmacologia Clínica do Sistema Respiratório. 2.
FARMÁCIA HOSPITALAR: 2.1 Objetivos funções e estrutura básica; 2.2 Gestão de estoques: aspectos técnicos, logísticos e contábeis; 2.3
Modalidades de aquisição de medicamentos; 2.4 Comissão de Farmácia e Terapêutica; 2.5 Sistema de distribuição de medicamentos, material
médico hospitalar, germicidas e correlatos; 2.6 Noções de Terapia Nutrição Parenteral; 2.7 A farmácia no controle da infecção hospitalar; 2.8
Estudo de avaliação Farmacoeconômica; 2.9 Material Médico Hospitalar (classificação e utilização); 2.10 O papel das Farmácias Satélites; 2.11
Central de diluição de Saneantes; 2.12 Programa de gerenciamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde. 3. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: 3.1 Política Nacional de Medicamentos; 3.2 Política Nacional de Assistência Farmacêutica; 3.3 Componentes Básicos,
Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica;3.4 Dispensação Ambulatorial. 4. LEGISLAÇÃO: 4.1 Portaria 344/98, RDC nº 20/2011
(antimicrobianos), Portaria nº 971/2012 (Farmácia Popular), RDC nº 44/2009 (Boas Práticas Farmacêuticas). 5. ACREDITAÇÃO HOSPITALAR.
03-403 FARMACÊUTICO CLÍNICO
1. Farmacologia: 1.1. Farmacologia Clínica da Infeção; 1.2. Farmacologia Clínica da Inflamação e da Alergia; 1.3. Farmacologia Clínica do Sistema
Nervoso Central; 1.4. Situações especiais em farmacologia: 1.5. Fármacos em Gestação e Lactação, medicamentos em Pediatria e Geriatria; 1.6.
Farmacologia Clínica do Sistema Endócrino; 1.7. Farmacologia Clínica do Sistema Digestivo; 1.8. Farmacologia Clínica do Sistema Respiratório; 2.
Farmácia Hospitalar: 2.1. Objetivos funções e estrutura básica; 2.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica; 2.3. Sistema de distribuição de
medicamentos, material médico hospitalar, germicidas e correlatos; 2.4. Noções de Terapia Nutrição Parenteral; 2.5. A farmácia no controle da
infecção hospitalar; 2.6. Estudo de avaliação Farmacoeconômica; 2.7. Material Médico Hospitalar (classificação e utilização); 2.8. Atenção
Farmacêutica e Farmácia Clínica: Conceitos, filosofia; Métodos de acompanhamento farmacoterapêutico; Exames laboratoriais na rotina de
farmácia clínica: métodos, interação medicamento x exame; interpretação de resultados; Classificação dos Problemas relacionados a
medicamentos; 3. Legislação: 3.1 Portaria 344/98 (Substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.), RDC nº 20/2011 (antimicrobianos),
Resolução do CFF Nº 585/2013 (Atribuições Clínicas do Farmacêutico); Portaria Nº 272/1998 (Terapêutica de Nutrição Parenteral); 4. 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.
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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
03-501 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); 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 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.
03-502 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
03-503 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.
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03-504 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.
03-505 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.
03-506 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.
03-507 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.
03-508 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
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epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças: etiologia, diagnóstico e métodos de tratamento; 6 Ética Médica; 7. Acreditação
Hospitalar.

