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PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

    
 
CARGOS/CARREIRA (MÉDICOS) 
Anestesiologista 
Broncoscopista 
Cirurgião de Cabeça e Pescoço 
Cirurgião Cardiovascular 
Cirurgião Geral 
Cirurgião Pediátrico 
Cirurgião Plástico 
Cirurgião Torácico 
Clínica Médica 
Clinico Geral  
Dermatologista 
Hematologista  
Endocrinologista 
Endoscopista 
 

 
Geriatra  
Ginecologista  
Infectologista 
Intensivista Clínico 
Neurocirurgião 
Oftalmologista 
Ortopedista 
Otorrinolaringologista 
Patologista 
Pediatra  
Psiquiatra   
Radiologista 
Ultrassonografista 
Urologista  
Ecografista 

 
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Superior (Conforme consta do Anexo I do Edital) 
PROVAS: Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Legislação do SUS. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (Para todos os cargos) 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 
identificar a idéia central de um texto; estabelecer relações entre idéia principal e idéias secundárias; inferir 
o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de 
ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção textual. 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão 
baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; 
ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e 
outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria 
geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou 
a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (Para todos os cargos) 
 
Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – 
Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 
23 de setembro de 1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 1999)]. BRASIL. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 
1990. Brasília: Diário Oficial da União, 31 dez. 1990. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICOS) 
 
ANESTESIOLOGISTA 
Avaliação pré-anestésica; Monitorização peroperatória; Manejo de vias aéreas; Anestesia Ambulatorial; 
Anestesia Obstétrica; Anestesia em Urgência; Anestesia Pediátrica; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios 
ácido-base; Complicações anestésicas; Fisiopatologia da dor; Anestesia nas endocrinopatias; Anestesia 
para radiologia intervencionista e diagnóstica.  
 
BRONCOSCOPISTA 
O Ambiente Físico da Broncoscopia;  Indicações e Contra-Indicações da BCP; Efeitos da BCP na Função 
Respiratória; Sedação e Anestesia para o Exame de BCP; Diagnóstico por Imagem para o Broncoscopista; 
Broncoscopia Rígida e Flexível; Coleta e Preparo de Material através da BCP;  Retirada de Corpos 
Estranhos;  BCP no Trauma, Sala de Emergência e Sala de Cirurgia; Tuberculose, Alterações Circulatórias 
do Pulmão, Pneumotórax;  Uso da BCP para fins Terapêuticos; Próteses Endobronquicas; Broncoscopia 
Associada a Punção Aspirativa através de Ultrassonografia Brônquica (Indicações e Contra-Indicações); 
Manutenção e Cuidados com o Aparelho de Broncoscopia;  
 
CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO 
Anatomia da cabeça e do pescoço. Carcinogênese, biologia dos tumores e marcadores tumorais em CCP. 
Epidemiologia em câncer. Infecção em cirurgia de cabeça  e pescoço. Propedêutica e exames subsidiários 
em CCP. Noções de radioterapia, quimioterapia e cuidados pré e pós operatórios em CCP. Embriologia e 
mal formação congênita em CCP. Diagnóstico e tratamento das doenças tumorais e não tumorais das 
glândulas salivares. Diagnóstico e tratamento de tumores cutâneo em cabeça e pescoço. Diagnóstico e 
tratamento dos: Tumores do nariz e dos seios paranasais; Tumores do lábio e cavidade oral; Tumores da 
faringe, laringe, tireóide e paratireóide; Tumores ósseos em cabeça e pescoço; Tumores nervosos 
periféricos e vasculares; Tumores de partes moles; Tumores orbitários; Tumores odontogênicos. 
Diagnóstico e tratamento das metases cervicais. Diagnóstico e tratamento dos bócios. Diagnóstico e 
tratamento do hiperparatireoidismo. Traqueostomia. Cirurgia craniofacial oncológica. 
 

CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR 
Semiologia cardiovascular. Epidemiologia das doenças cardiovasculares. Fisiologia e fisiopatologia 
cardíaca. Eletrocardiografia. Ecocardiografia. Hemodinâmica e cateterismo intracardíaco. Insuficiência 
cardíaca congestiva Hipertensão arterial sistêmica. Cardiopatias congênitas. Valvulopatias adquiridas. 
Susbstitutos valvares cardíacos. Tromboembolismo arterial e venoso. Cardiopatia isquêmica. Arritmias 
cardíacas. Marcapassos cardíacos artificiais cardioversores e defibradores implantáveis e 
ressincronizadores cardíacos. Assistência respiratória mecânica. Transplante cardíaco. Traumatismos 
cardíacos e ruptura traumática da aorta. Aneurismas e dissecação da aorta. Pericardites, derrame 
pericárdio e tamponamento cardíaco. 
 
CIRURGIÃO GERAL 
Atendimento clínico nas urgências cirúrgicas; Interpretação dos sinais e sintomas em cirurgia de urgência; 
Propedêutica da dor abdominal; Exames complementares básicos em cirurgia; Métodos de imagem nas 
cirurgias abdominais; Punção abdominal; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos; Uso de antibióticos 
em cirurgia; Avaliação clínica do paciente cirúrgico; Controle per e pós-operatório; Traqueostomia, estomias, 
drenagens, paracentese; Cateterismo venoso central; Cuidados a serem dispensados a pacientes vítimas 
de pequenas lesões; Abdome agudo; Úlcera cloridropéptica, íleos; Apendicite aguda, litíase biliar, colecistite 
aguda; Derrames pleurais; Doenças clínicas que simulam abdome agudo cirúrgico; Politraumatizado: 
abordagem inicial, primeiros socorros; Cânceres do aparelho digestório; hérnias da parede abdominal; 
tromboembolismo; doenças da tireoide e paratireoide; tumores endócrinos abdominais.  
 
CIRURGIÃO PEDIÁTRICO 
Cuidados pré, trans e pós-operatórios da criança. Metabolismo cirúrgico em pediatria. Tumores superfíciais 
da face. Tumores da cauda do supercílio. Anomalias congênitas do pescoço; torcicolo muscular, fenda 
cervical mediana, cistos e fístulas brânquias, cisto e fístula do tireoglosso. Tumores da parede do tórax na 
criança. Higromas císticos cervicais com ou sem prolongamento toráxico. Hérnias e eventrações 
diafragmáticas. Anomalias cirúrgicas do esôfago na criança. Coristomas. Afecções cirúrgicas infecciosas na 
criança (Abscessos). Anomalias congênitas da região inguinal. Hérnias crurais. Anomalias de fechamento 
da parede abdominal na criança, onfaloceles e gastrosquises. Traumatismos abdominais na criança. 
Afecções cirúrgicas do fígado e das vias biliares na criança. Hipertensão porta. Afecções cirúrgicas 
pancreáticas na infância. Aspectos cirúrgicos das afecções esplênicas, indicações de esplenectomia. 
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Anomalias congênitas cirúrgicas do estômago. Anomalias congênitas cirúrgicas do duodeno. Anomalias 
congênitas cirúrgicas do delgado. Duplicações do tubo digestivo. Tumores do intestino delgado. 
Invaginações intestinais. Megacólon congênito. Apendicite. Enterocolite necrotizante. Repercuções sobre o 
trato digestivo da mucoviscidose. Síndrome do intestino curto. Anomalias anorretais. Doença de Crohn. 
Divertículo de Meckel. Persistência do conduto onfalomesentérico. Anomalias de posição do testículo. 
Torsões do Testículo. Tumores do Testículo. Afecções cirúrgicas congênitas do trato urinário superior e 
persistência de úraco. Afecções cirúrgicas congênitas do trato urinário inferior e refluxos vesicoureterais. 
Extrofia de cloaca. Extrofia de bexiga. Epispádia. Hipospádia. Intersexo. Hemangiomas. Pilomatrixoma. 
Lionfangiomas. Linfomas. Tumor de Wilms. Neuroblastoma. Rabdomiossarcomas. Tumores de células 
germinativas do ovário. Metástase pulmonar de tumores sólidos em cirurgia pediátrica. Enfisema lobar 
congênito. Pneumotórax. Piopneumotórax. Refluxo gastroesofágico. Tumores de suprarrenais. 
Feocromocitoma. Teratomas. Histopatologia das afecções cirúrgicas congênitas mais frequentes em cirurgia 
pediátrica.  
 
CIRURGIÃO PLÁSTICO 
Cicatrização; 2. Enxerto Cutâneos;3. Retalhos;4. Princípios Básicos de Cirurgia Plástica;5. Reconstrução 
Mamaria;6. Mastoplastia Redutora;7. Queimaduras;8. Reconstrução da Neoplasias Malignas da Pele; 
Reparação dos Traumatismos de Partes Moles.10. Reconstrução de Membros Inferiores;11. Reconstrução 
da Parede Abdominal;12. Abdominoplastias;13. Fissuras Labios Palatinas;14. Ulceras por Pressão;15. 
Fraturas da Face;16. Cirurgia do Rejuvenescimento Facial;17. Tratamento da Paralisia Facial;18. 
Reconstrução Nasal;19. Rinoplastias;20. Otoplastias: Reconstrução de Orelha. 
 
CIRURGIÃO TORÁCICO 
Tumores do mediastino; Tratamento da pneumopatia avançada; Tratamento operatório das afecções 
traqueais;  Parede torácica;  Afecções pleurais; Mediastinite; Traumatismos torácicos; Supurações 
pulmonares;  Neoplasia de pulmão;  Pneumotórax. 
 
CLÍNICA MÉDICA 
Conceitos fundamentais das diversas especialidades clínicas. Ações de vigilância epidemiológica e 
imunização. Doenças infectocontagiosas e vigilância em Saúde. Noções básicas de urgência/emergência 
na prática médica. Reanimação cardiorrespiratória. Emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. 
Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. 
Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, 
hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da 
mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxias em adultos. Controle do paciente diabético. 
Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por animais peçonhentos. 
Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. 
Epidemiologia, fisiologia, diagnóstico, clínica, tratamento, prognóstico e prevenção de doenças: 
Cardiovasculares; Pulmonares; do Sistema Digestivo; Renais; Imunológicas; Reumáticas; Hematológicas; 
Metabólicas e do Sistema Endócrino; Infecciosas e Transmissíveis; Neurológicas. Acidentes com animais 
peçonhentos. Ética médica e bioética. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.  
  
CLÍNICO GERAL  
Hipertensão arterial sistêmica; Arritmia cardíaca; Insuficiência coroniana aguda; Infarto agudo do miocárdio; 
Tromboembolismo – embolia pulmonar aguda; Insuficiência cardíaca; Hepatites virais; Doenças de Chagas; 
Esquitossomose Mansoni; Leishmaniose – cutânea e visceral; Síndrome de imunodeficiência humana 
adquirida; Tuberculose pulmonar; Raiva; Ofidismo; Escorpionismo/aracneísmo; Insuficiência hepática; 
Insuficiência renal aguda; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico; Diabetes Melitus; Hipertireoidismo; 
Hipotireoidismo; Doenças cloridopépticas; Doenças inflamatórias intestinais; Icterícias; Neoplasias 
pulmonares; Insuficiência respiratória aguda; Asma brônquica; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Câncer 
gástrico; Micoses pulmonares.  
 

DERMATOLOGISTA  
Anatomia e fisiopatologia cutânea. Imunologia aplicada à dermatologia. Alterações da pigmentação cutânea. 
Dermatoses eritematoescamosas. Acne e doenças afins. Eczemas. Farmacodermias. Buloses. Pruridos, 
prurigos e urticária. Dermatoviroses. Infecções fúngicas da pele. Infecções bacterianas da pele. Doenças 
sexualmente transmissíveis e AIDS. Dermatoses autoimunes. Fotodermatoses. Afecções dos anexos 
cutâneos. Neoplasias de interesse dermatológico. Anestesia e cirurgia da pele. Urgências em dermatologia. 
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Obs. Os temas propostos incluem prevenção, diagnóstico, epidemiologia e manejo (medicamentoso e não 
medicamentoso) das condições descritas, com ênfase em saúde pública, quando isto for aplicável.  
 
HEMATOLOGISTA 
Citohistologia dos órgãos hemocitopoléticos e sangue periférico. Medula óssea normal. Série granulocítica. 
Série eritrocítica. Série megacariocitica. Série reticular. Exploração doas órgãos hemocitopoiéticos. 
Mielograma. Adenograma. Esplenograma. Sangue periférico. Valores Normais. Leucocitose. 
Trombocitopenias. Hemostasia. Fisiologia da hemostasia. Fator vascular. Fator plaquetário. Fator 
plasmático, Sistema de coagulação. Inibidores fisiológicos da coagulação. Endotério e fibrinólise. Interação 
de endotélio com plaquetas e leucócitos. Manifestações hemorrágicas e o auxílio do laboratório para 
odiagnóstico. Testes globais. Testes específicos. Doença de Von Willebrand; Hemofilias. Estados 
protrombóticos. Doenças hemorrágicas. Manifestações clínicas. Métodos diagnósticos e classificação. 
Fatores vasculares, plaquetários, plasmáticos. Anemias: Anemias hemolíticas, anemias carenciais e das 
insuficiências medulares. Doenças hemolíticas Peri-Natal: Diagnóstico laboratorial; Imunização e prevenção 
materna; Conduta terapêutica para o recém-nascido, acometido de doença hemolítica. Hemoglobinopatias: 
diagnóstico laboratorial. Conduta terapêutica. Baço. Funções: Esplenopatias. Hiperesplenismo, 
Anesplenismo. Leucoses: Agudas. Crônicas. Diagnóstico laboratorial. Protocolos de tratamento. Patologia 
do tecido Linfóide: Linfomas. Doença de Hodgkin. Diagnóstico das doenças infecciosas. Leucocitose e 
neutrofilia; Leucocitose e eosinofilia; Leucopenia e linfocitose. Anemias carenciais, hemolíticas: hereditárias 
e adquiridas; aplástica, leucemias; Doenças linfoproliferativas Crõnicas, Doenças Mieloproliferativas 
Crônicas, síndrome Mielodisplásicas, Hemostasia e Trombose, Medicina Transfuncional. Neutropenia febril; 
Síndrome de lise tumoral; insuficiência respiratória aguda; Choque séptico, ardiogênico. Hipovolêmico; 
Distúrbios hidroeletrolítico e ácido básico; Edema agudo de pulmão; Pneumonia comunitária e hospitalar. 
Insuficiência renal aguda; insuficiência cardíaca congestiva; cetoacidose diabética/coma hiperosmolar; 
Trombose venosa profunda/embolia pulmonar; Hemorragia digestiva; acidente vascular celebral; Terapia 
transfucional; Drogas vasoativas; emergências hipertensivas; asma brônquica. Critérios para doação de 
sangue. 
 
ENDOCRINOLOGISTA  
Mecanismos de ação hormonal. Eixo hipotálamo – hipófise. Doenças hipotalâmicas. Diabetes Insipidus e 
SIHAD. Hipopituitarismo. Adenomas hipofisários. Avaliação funcional da tireóide. Nódulos tireoidianos. 
Disfunção da tireóide. Neoplasias malignas da tireóide. Doença de Addison. Feocromocitoma. 
Hiperaldosteronismo primário. Síndome de Cushing. Alterações de aparelho reprodutor masculino e 
feminino. Crescimento e desenvolvimento. Puberdade normal e patológica. Hipoglicemias. Diabetes Melito. 
Dislipidemias. Metabolismo do Cálcio. Desordens das glândulas paratireóides. Doenças do metabolismo 
ósseo. Osteoporose. Neoplasia endócrina múltipla 1 e 2.  
 
ENDOSCOPISTA 
Sedação e monitoração em endoscopia digestiva. Equipamentos, estrutura física em um serviço de 
endoscopia digestiva. Desinfecção e esterilização de endoscópios e acessórios. Endoscopia digestiva alta 
diagnóstica. Endoscopia digestiva alta terapêutica. Colonoscopia diagnóstica. Colonoscopia terapêutica. 
Endoscopia do intestino delgado (enteroscopia e cápsula endoscópica). Endoscopia digestiva das vias 
biliares e pancreáticas diagnóstica e terpeutica, (colangiopancreatografia endoscópica retrógrada). 
Endoscopia (ultra-sonografia endoscópica) terapêutica. Urgências e emergências em endoscopia digestiva. 
Doenças da motilidade do esôfago; Gastrite crônica; Doenças das Vias Biliares; Hepatites agudas e 
crônicas; 5 - Doença Celíaca; Doenças inflamatórias intestinais crônicas; Enteroparasitoses; Câncer do 
aparelho digestivo; Doenças funcionais do aparelho Digestivo;  Pancreatites. 
 
GERIATRA  
Epidemiologia do envelhecimento. II. Fisiologia do envelhecimento. III. Avaliação geriátrica ampla. IV. 
Enfermidades do sistema digestivo no idoso. V. Enfermidades do sistema respiratório no idoso. VI. 
Enfermidades do sistema cardiovascular no idoso. VII. Enfermidades do sistema nervoso no idoso. VIII. 
Enfermidades metabólicas no idoso. IX. Enfermidades do sangue no idoso. X. Enfermidades degenerativas 
das articulações no idoso. XI. Neoplasias no idoso. XII. Emergências clínicas no idoso. XIII. Suporte 
nutricional no idoso. XIV. Reabilitação física no idoso.  
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GINECOLOGISTA  
Ginecologia: Anatomia do trato genital feminino; Fisiologia do ciclo menstrual; Citologia cervicovaginal; Dor 
pélvica; Tensão pré-menstrual; Endometriose; Doenças sexualmente transmissíveis/Aids; Vulvovaginites; 
Planejamento familiar; Hemorragia uterina disfuncional; Propedêutica mamária; Câncer de colo uterino; 
Câncer de corpo; Câncer de mama; Climatério; Tratamento de reposição hormonal; Obstetrícia: Fisiologia 
da gravidez; Pré-natal; Trajeto ósseo e mecanismo do parto; Assistência ao parto; Puerpério normal e 
patológico; Cesariana; Hemorragias da primeira metade da gravidez; Hemorragias da segunda metade da 
gravidez; Desordens hipertensivas da gravidez; Parto prematuro; Gravidez prolongada; Gemelidade; 
Crescimento intrauterino retardado; Diabetes e gravidez; Drogas e medicamentos usados na gravidez; 
Líquido amniótico; Rotura prematura das membranas; Doença trofoblástica gestacional.  
 
INFECTOLOGISTA   
Tuberculose, Leshimaniose,  Aids, Pneumonia, Doenças exantemáticas, Doenças sexualmente 
transmissíveis, Hepatite virais, Infecção Hospitalar, Parasitose intestinais e Antimicrobianos e anti virais.  
 
INTENSIVISTA CLÍNICO 
Generalidades sobre o trauma: formas clínicas, etiologia, classificação, anatomia patológica, fisiopatologia; 
Sistema de atendimento pré-hospitalar; Aproximação inicial do paciente politraumatizado, transporte de 
pacientes; Tratamento durante o transporte de vítimas de acidentes; Ressuscitação cardiopulmonar; 
Insuficiência respiratória aguda; Trombose venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar. 
Politraumatizado: abordagem inicial, primeiros socorros ao politraumatizado de trânsito; Trauma torácico; 
Trauma abdominal; Traumatismo crânioencefálico e raquimedular. Lesões provocadas por queimaduras e 
frio. Prevenção do trauma; Insuficiência renal aguda; Intoxicações exógenas. Acidente ofídico e 
escorpiônico; Arritmias cardíacas; Insuficiência coronária; Síndromes hemorrágicas; Transfusão de sangue 
e derivados; Choque; Antibioticoterapia; Abdome agudo; Abordagem ao paciente em coma; Insuficiência 
respiratória aguda; Abordagem clínico-terapêutica ao paciente em cetoacidose diabética (Diabetes mellitus); 
Emergência hipertensiva; Status epilepticus; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos; Arritmias 
cardíacas; Sangramento gastrintestinal. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. 
 
NEUROLOGISTA  
Neuroanatomia/Neurofisiologia: Neurônios e glia; anatomia macroscópica e microscópica do SNC e SNP; 
Neurotransmissão; Anatomia e fisiologia dos sistemas motor, sensitivo e visual; Fisiologia do ciclo vigília-
sono; Sistemas de memória. Neurologia Clínica: Patologias vasculares do encéfalo e da medula espinhal; 
Trauma cranioencefálico e raquimedular; Neoplasias do sistema nervoso central e periférico; Epilepsias e 
síndromes epilépticas; Neuroinfecção; Doenças degenerativas e desmielinizantes do sistema nervoso; 
Miopatias e síndromes medulares; Síndromes do tronco encefálico, cortical, neurônio motor superior e 
inferior; Síndrome piramidal e extrapiramidal/cerebelar; Demências; Malformações congênitas do sistema 
nervoso; Erros inatos do metabolismo; intoxicações; Doenças dos nervos cranianos e periféricos; Distúrbios 
do sono; Patologias dolorosas da coluna vertebral; Cefaleia e algias craniofacial.  
 
OFTALMOLOGISTA  
Anatomia do olho e anexos orbitários; Histologia do olho e anexos orbitários; Embriologia do olho e anexos 
orbitários; Fisiologia do olho e anexos orbitários; Farmacologia do olho e anexos orbitários; Efeitos 
oftalmológicos adversos das drogas; Óptica e refração oftalmológicas; Semiologia do olho e anexos 
orbitários; Propedêutica oftalmológica e associada; Patologia do olho e anexos orbitários; Terapêutica 
oftalmológica clínico-cirúrgica; Manifestações oftalmológicas das doenças sistêmicas; Captação de órgãos.  
 
ORTOPEDISTA  
Fraturas e luxações em adultos. Fraturas na criança. Ortopedia pediátrica e fraturas na criança. Patologias 
do ombro. Infecções osteoarticulares. Tumores ósseos.  
 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Exame otorrinolaringológico; Antibioticoterapia; Doenças ulcerogranulomatosas em ORL; Principais 
afecções das glândulas salivares; Embriologia e anatomia das amígdalas palatinas; Imunologia do anel 
linfático de Waldeyer; Anginas – indicação cirúrgica de adenoidectomia e amidalectomia; Câncer da boca; 
Inflamações agudas e crônicas das fossas nasais; Alergia nasal; Sinusites; Hemorragia nasal; Deficiência 
auditiva; Testes básicos de avaliação auditiva; Otites externas; Otites médias agudas; Otites médias 
crônicas; Afecções e síndromes otoneurológicas; Surdez súbita; Deficiência auditiva induzida pelo ruído; 
Laringites agudas e crônicas.  
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PATOLOGISTA 
Microbiologia clínica. Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, fezes, secreções purulentas, 
trato genital, escarro e líquido cefalorraquidiano. Exames de hemocultura. Microbiologia da infecção 
hospitalar. Parasitologia clínica. Diagnóstico e epidemiologia dos parasitas intestinais. Citologia e 
bioquímica de líquidos biológicos. Imunologia clínica. Marcadores sorológicos de doenças infecciosas, 
determinação de citocinas e proteínas de fase aguda e tipagem de HLA. Aplicação clínica dos marcadores 
tumorais. Aplicação dos diagnósticos por biologia molecular e citometria de fluxo. Bioquímica clínica. 
Correlação clínica e marcadores de doenças coronarianas e diabetes mellitus. Determinação de lipídios, 
bilirrubinas, proteínas, metabolismos nitrogenados não proteicos e íons inorgânicos e suas implicações 
clínicas. Aspectos fisiológicos e patológicos da enzimologia clínica. Hematologia clínica. Métodos de 
diagnóstico das coagulopatias, anemias e leucemias. Aplicações das cariotipagens.  
 
 
PEDIATRA  
Afecções de vias aéreas superiores; Agravos nutricionais; Desnutrição energético-proteica; Alimentação; 
Anemias; Asma; Crescimento e desenvolvimento; Diarreia aguda; Diarreia crônica; Diarreia persistente; 
Distúrbios hidroeletrolíticos; Doenças exantemáticas na infância; febre reumática; Glomerulonefrite; 
Hipovitaminoses; Imunização; Infecção do trato urinário; Parasitoses intestinais; Pneumonias agudas; 
Problemas dermatológicos mais comuns; Síndrome nefrótica; Síndromes infecciosas; Tuberculose. 
Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.  
 
PSIQUIATRA  
Transtornos mentais orgânicos: agudos e crônicos; Neuroses; Esquizofrenias; Deficiências mentais; 
Demências; Depressão, Emergência em psiquiatria; Transtornos psiquiátricos associados ao uso de 
substâncias psicoativas.  
 
RADIOLOGISTA  
Aparelho ostearticular – Displasias ósseas: infecção óssea em geral, tuberculose, sífilis, sarcoidose; 
necrose asséptica; doenças articulares; artografia; tumores ósseos benignos; tumores ósseos malignos; 
lesões pseudotumorais; esqueleto nas hemopatias; o esqueleto nas doenças metabólicas e endócrinas; 
fraturas e luxações. O Tórax: Exame radiológico do tórax; patologia da parede torácica, diafragma e pleura; 
pneumonia alveolar e intersticial, broncopneumonia, abscesso pulmonar, tuberculose pulmonar, micoses 
pulmonares; doença pulmonar obstrutiva crônica; tumores do pulmão; doenças pulmonares por alteração da 
atividade imunológica, pulmão hipersensível; edema pulmonar, tromboembolismo pulmonar; 
pneumoconiose, pneumopatias ocupacionais; o tórax no pós-operatório; síndrome de angústia respiratória 
do adulto; radiologia do mediastino; doenças pulmonares de etiologia desconhecida. Sistema 
Cardiovascular: O coração normal, métodos de exames; radiologia da circulação pulmonar; radiologia das 
cardiopatias congênitas; radiologia das cardiopatias adquiridas; radiologia do pericárdio. Aparelho Digestivo 
e Abdome: Radiologia do esôfago; radiologia do estômago e duodeno; radiologia do intestino delgado; 
radiologia do intestino grosso; radiologia das vias biliares e do pâncreas; o abdome agudo. Aparelho Gênito-
urinário: Métodos de exames; lesões congênitas; urolitíase nefrocalcionosa; glomerulonefrite crônica, 
pielonefrite crônica, pielonefrite xantogranulomatosa; hipertensão renovascular; massas expansivas renais, 
cistos renais, hipernefroma; patologia vesical e prostática, uretrocistografia, cistouretrografia miccional; 
radiologia em ginecologia, histerossalpingografia, anomalias congênitas uterinas, adenomiose, miomatose, 
câncer do endométrio, patologia tubária. Radiologia em Otorrinolaringologia: Radiologia da laringe; 
radiologia dos seios da face; radiologia das mastóides; o osso temporal. Neurorradiologia: Radiologia do 
crânio normal; calcificações intracranianas normais e patológicas; lesões supra e infratentoriais; angiografia 
cerebral normal e patológica; anielografia. Física dos Raios X: Produção de Raios X; circuito básico de um 
aparelho de Raios X; propriedades dos Raios X; efeitos biológicos das radiações; radiobiologia: meios de 
proteção em radiologia; absorção dos Raios X; antidifusores; exames intensificadores; filmes radiográficos; 
formação da imagem radiológica.  
 
ULTRASSONOGRAFISTA 
ECOGRAFISTA  
I. Ultrassonografia: bases físicas, efeitos biológicos, agentes de contraste e artefatos. II. Ultrassonografia 
abdominal (em medicina interna): fígado, baço, vesícula e vias biliares, pâncreas, trato gastrintestinal e 
urinário, adrenais, retroperitônio e grandes vasos, parede abdominal, peritônio e diafragma. III. 
Ultrassonografia pélvica feminina e masculina. Doppler ginecológico. IV. Ultrassonografia do tórax e da 
parede torácica. V. Ultrassonografia obstétrica e fetal. Doppler obstétrico. VI. Ultrassonografia de estruturas 
superficiais (mamas, tireóide, paratireóide, glândulas salivares, bolsa escrotal e pênis). VII. Princípios físicos 
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do doppler. VIII. Doppler de carótidas e vertebrais. Doppler de aorta e ramos. Pacientes transplantados. 
Doppler hepático. Doppler arterial e venoso de membros inferiores. IX. Ultrassonografia do sistema 
musculoesquelético. X. Ultrassonografia pediátrica. XI. Ultrassonografia intervencionista e intraoperatória.  
 
UROLOGISTA  
Anatomia e embriologia do trato geniturinário. Hematúria. Infecções do trato urinário e DST. Obstrução do 
trato urinário. Litíase urinária. Incontinência urinária. Hiperplasia prostática. Afecções escrotais agudas. 
Traumatismos urológicos. Refluxo visicoureteral. Criptorquidia. Tumores urológicos: rim, via excretora, 
bexiga, próstata, bexiga, testículo e pênis. Infertilidade. Disfunção sexual masculina. Transplante renal.  
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