ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS / SAÚDE COLETIVA
Evolução das políticas de saúde no Brasil até o Sistema Único de Saúde. As
Conferências Nacionais de Saúde.
Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições, Doutrinas e Competências; Princípios
que regem a organização do SUS; Planejamento, Organização, Direção e Gestão;
Recursos Humanos.
Da participação da rede complementar. A articulação dos serviços de saúde em rede e
níveis de complexidade.
Princípios básicos do financiamento e gestão financeira.
Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II); Lei
nº 8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto
pela Saúde – Portaria 399 de 22/02/2006; A obrigatoriedade de notificação pelos
profissionais de saúde, de algumas doenças transmissíveis – Relação de doenças para o
Brasil e Estado de Pernambuco (Portarias);
Participação popular e controle social no SUS. O Conselho de Saúde: Nacional;
Municipal; Distrital e de Unidades.
Indicadores de Saúde. Transição demográfica e epidemiológica. Vigilância
Epidemiológica. Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias. Sistema de
Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Doenças de Interesse para a Saúde
Pública e Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica,
Febre Tifóide, Hanseníase, Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, Menigites, Raiva,
Tuberculose e Tétano. Doenças Emergentes e Reemergentes. Esquema Básico de
Vacinação e vacinação de adultos.
CONHECIMENTOS GERAIS
Propedêutica, promoção da saúde e prevenção de doenças, conhecimentos de
farmacologia; violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso; política nacional de
humanização, ética e legislação profissional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ANATOMOPATOLOGIA
Procedimentos Gerais de Autópsia Médica, histotecnologia e imunomarcagem.
Dermatopatologia inflamatória e tumoral. Patologia do trato gastrointestinal, hepática,
biliar e pancreático. Patologia do trato genital feminino e mamária incluindo DST.
Patologia do trato genital masculino incluindo DST. Patologia hematológica (sangue,
medula óssea, baço e timo). Neuropatologia tumoral e inflamatória. Patologia de doenças
infecciosas: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Esquistossomose, Doença de
Chagas, Filariose linfática, Tuberculose, Leishmaniose, Hanseníase e blastomicose.

Patologia da tiróide, glândulas salivares e adrenais. Patologia do trato respiratório
incluindo laringe e seios da face.
ANESTESIOLOGIA
Avaliação e medicação pré-anestésica; Farmacologia dos anestésicos locais;
Transmissão e bloqueio neuromuscular; Bloqueios espinhais e periféricos; Anestesia para
procedimentos diagnósticos; Anestesia venosa; Anestesia inalatória; Anestesia em
pediatria; Anestesia em geriatria; Anestesia em urgências. Anestesia para
videolaparascopia; Anestesia nas especialidades: Obstetrícia, urologia, oftalmologia,
otorrinolaringologia, buco-maxilo-facial, cirurgia torácica e neurocirurgia; Monitorização do
paciente anestesiado; Reposição volêmica e transfusão; Parada cardíaca e reanimação
cárdio-respiratória; sala de recuperação e complicações pós-anestésicas.
CARDIOLOGIA
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular;
Métodos
diagnósticos:
eletrocardiografia.
Ecocardiografia.
Medicina
nuclear.
Hemodinâmica. Ressonância magnética. Radiologia; Cardiopatias congênitas cianóticas e
acianóticas. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvulopatias;
Miocardiopatias; Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias
cardíacas;Marca-passos artificiais; Endocardite infecciosa. Doenças do pericárdio e
doenças da aorta; Embolia pulmonar - Hipertensão pulmonar - Cor pulmonar - Infecções
pulmonares;
Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular.
CIRURGIA GERAL
Resposta endócrino-metabólica ao trauma. Equilíbrio hidrossalino e ácido-básico.
Nutrição em Cirurgia. Cicatrização. Ferida cirúrgica. Fundamentos Técnicos dos
processos de síntese cirúrgica. Infecções em cirurgia. Cuidados do pré e pós-operatório.
Choque. Complicações pós-operatórias. Traumatismo em geral. Politraumatizado.
Primeiro Socorro e transporte. Traumatismo do crânio e da face. Aspectos gerais.
Traumatismos
cervicais.
Traumatismos
torácicos.Traumatismos
abdominais.
Traumatismos pelve-perineais. Traumatismos vasculares periféricos. Traumatismos dos
nervos periféricos. Queimaduras. Afecções cirúrgicas da parede torácica. Toracotomias.
Afecções cirúrgicas da pleura e do pulmão. Afecções cirúrgicas do mediastino. Afecções
cirúrgicas da parede abdominal. Hérnias. Afecções cirúrgicas do peritônio e do retroperitônio. Acessos à cavidade peritoneal. Drenagens. Afecções cirúrgicas do diafragma.
Abdomen agudo. Hemorragia digestiva. Afecções cirúrgicas do esôfago. Afecções
cirúrgicas do fígado e vias biliares. Afecções cirúrgicas do estômago. Afecções cirúrgicas
do duodeno. Afecções cirúrgicas do jejuno-íleo. Afecções cirúrgicas do colo e apêndice
vermiforme. Afecções cirúrgicas do reto e ânus. Afecções cirúrgicas do pâncreas.
Afecções cirúrgicas do baço. Sintomas. Hipertensão portal. Infecções, tumores e cistos da
pele e do tecido celular subcutâneo.

CIRURGIA VASCULAR
Métodos diagnósticos em doenças vasculares. Ateroesclerose, etiopatogenia,
fisiopatologia, patologia e diagnóstico. Substitutos vasculares. Oclusões arteriais agudas.
Traumatismos vasculares. Oclusões arteriais crônicas. Aneurismas arteriais. Fístulas
artério-venosas. Tratamento anticoagulante e fibrinolítico. Doença trombo-embólica.
Varizes dos membros inferiores. Síndrome pós-trombótica. Linfangites e erisipelas. Pé
diabético. Tumores vasculares.
CIRURGIA PEDIÁTRICA
Peculiaridades da criança como paciente cirúrgico. Suporte nutricional. Trauma pediátrico.
Defeitos congênitos dos pulmões. Patologia pleuro-pulmonar adquirida. Hérnia
diafragmática. Defeitos congênitos do esôfago e traquéia. Refluxo gastro-esofágico.
Obstruções do trato gastrointestinal. Patologia da parede abdominal. Enterocolite
necrotizante. Apendicite aguda. Hemorragias digestivas. Doenças da árvore biliar, fígado
e pâncreas. Hipertensão portal. Distopias testiculares. Defeitos congênitos do trato genitourinário. Anomalias do desenvolvimento sexual.Tumores na infância. Cistos e fístulas
cervicais. Acesso vascular na criança.
CLÍNICA MÉDICA
Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial e tratamento das
seguintes afecções:
Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, úlcera péptica, doença intestinal inflamatória,
pancreatites e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do
miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e
linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário GNDA, GNC; Aparelho respiratório:
pneumonia, broncopneumonia e DPOC. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite
reumática e LER. Doenças infectoparasitárias: parasitoses, filariose, leptospirose,
hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, tuberculose, cólera, febre tifóide, meningoencefalite e
dengue. Doenças neoplásicas: aspectos diagnósticos das doenças tumorais do aparelho
respiratório e digestivo. Diabetes mellitus e doenças da tireóide; Urgências clínicas:
insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, asma
brônquica, hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda, cólica
renal e embolia pulmonar; Envenenamentos agudos; Clínica do Traumatismo Craniano TCE e AVC; Urgência em Saúde Mental; Dermatologia: Principais doenças de pele.
INFECTOLOGIA
Terapia antimicrobiana; Infecção hospitalar; Febre de origem indeterminada; Sepsis,
Parasitoses intestinais; Esquistossomose mansônica; Leishmaniose visceral e
tegumentar; Toxoplasmose; Malária; Doença de Chagas; Infecções das vias aéreas
superiores; Pneumonias - Tuberculose; Endocardite infecciosa; Meningites, Encefalites de
Abscessos Cerebral; Infecções Cutâneas; Infecções Osteoarticulares; Infecções do trato
urinário; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida;

Diarréias; Cólera; Tétano; Leptospirose; Febre Tifóide; Dengue, Febre Amarela. Doenças
Exantemáticas; Herpes simples e Herpes zoster/Varicela. Citomegalovirose;
Hepatites virais; Raiva; Retroviroses: HTLV - 1 e 2; Hanseníase; Micoses superficiais e
profundas; Imunizações;
MEDICINA INTENSIVA
Semiologia dos sistemas cardiovascular, respiratório e digestivo; Insuficiência Respiratória
Aguda; Ventilação Mecânica; Parada Cardiorespiratória; Septicemia; Choques, Coma
Diabético; Acidente Vascular Cerebral; Meningoencefalites; Tétano; Leptospirose; A.I.D.S;
Hepatite; Distúrbios Hidroeletrolítico e Ácido-Básicos; Nutrição enteral e Parenteral;
Insuficiência Renal; Hemorragia Digestiva; Emergências Hipertensivas; Edema Agudo do
Pulmão; Insuficiência Coronariana Aguda; Embolia Pulmonar.
NEUROLOGIA
Síndrome de hipertensão intracraniana; Doenças vasculares cerebrais e medulares;
Doenças infecciosas e parasitárias: Meningites. Encefalite, Abscessos, Tromboflebites,
Cisticercose, Esquistossomose, Tuberculose e Viroses; Doenças dos músculos, da junção
neuro-muscular, das raízes, plexos e nervos periféricos; Doenças digestivas: Esclerose
Lateral Amiotrófica. Waming-Hoffman. Kugelberg-Walender, Siringomielia. Degenerações
Espino-Cerebelares; Tumores intracranianos, raquimedulares e dos nervos periféricos
(primitivos e metastáticos); Doenças do sistema nervoso autônomo: hipotensão ortostática
neurogênica, neuropatias autonômicas, disautonomia familiar e bexiga neurogênica;
Malformações congênitas e anormalidades do desenvolvimento, Paralisia cerebral,
retardo mental e hidrocefalias; Traumatismos crânio-encefálicos e raquimedulares.
Traumatismos dos nervos periféricos;
Hérnias discais, mielo-radiculopatias espondilóticas. Estenose do canal raquiano. Noções
de neuroimagem e de eletrofisiologia: eletroencefalografia, eletromiografia, estudos da
neurocondução e potenciais evocados.
NEUROCIRURGIA
Anatomo-Fisiologia do Sistema Nervoso Central e Periférico; Noções de NeuroRadiologia; Traumatismos crânioencefálicos; Traumatismos Raquimedulares; Abscessos
Cerebrais e infecções do Sistema Nervoso Central; Malformações congênitas do Sistema
Nervoso Central; Hérnias Discais; Neuro - parasitoses; Tumoresencefálicos e
Raquimedulares - Medulares; Acidentes Vasculares Cerebrais. Hemorragias Sub aracnóideas e má – formações Vasculares do encéfalo e da medula. Lesões dos nervos
cranianos e do sistema nervoso periférico de tratamento cirúrgico
NEFROLOGIA
Insuficiência Renal Aguda e distúrbios hidroeletrolíticos e ácido - básico; Insuficiência
Renal Crônica e suas complicações secundárias; Tratamento dialítico: indicações e
formas de tratamento; Glomerulopatias; Rim e doenças sistêmicas; Infecção do trato
urinário; Tubulopatias; Transplante renal; Litíase urinária.

NEONATOLOGIA
Mortalidade Perinatal. Assistência imediata ao recém-nascido. Asfixia Perinatal. Icterícia
Neonatal. Prematuridade. Retardo de crescimento intra-uterino. Distúrbios Respiratórios
do
Recém-nascido.
Distúrbios
Metabólicos
do
Recém-nascido.
Distúrbios
Hidroeletrolíticos do Recém-nascido. Recém-nascido filho de mãe diabética. Distúrbios
Hematológicos do Recém-nascido. Doenças Cardíacas do Recém-nascido. Infecções
Congênitas. Infecções adquiridas no período neonatal. Problemas Neurológicos:
Convulsão e Hemorragias. Problemas do Trato Gastrointestinal: Refluxo Gastroesofágico
e Enterocolite Necrosante. Patologia Cirúrgica do Período Neonatal.
Nutrição do Recém-nascido Prematuro. Aleitamento Materno. Doença Metabólica Óssea.
Distúrbios Renais: Insuficiência Renal Aguda, Retinopatia da Prematuridade.
Tocotraumatismos. Medicamentos usados em Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatal. Humanização da Assistência Perinatal.
OTORRINOLARINGOLOGIA
Aparelho auditivo: Anatomia, Fisiologia, Semiologia, Patologias do ouvido externo e suas
complicações; Patologias do ouvido médio e suas complicações; Patologias do ouvido
interno e suas complicações;
Nariz e Seios da Face: Anatomia, Fisiologia, Semiologia, Patologias do nariz e seios da
face. Faringe: Anatomia, Fisiologia, Semiologia e Patologias da faringe. Laringe:
Anatomia,
Fisiologia,
Semiologia
e
Patologias
da
laringe.
Emergências
otorrinolaringológicas.
PEDIATRIA
Morbimortalidade da infância - Aleitamento Materno e Alimentação na infância.
Crescimento e desenvolvimento normais e seus desvios - imunizações. Doenças
hematológicas e reumatológicas Afecções cardiorespiratórias. Disfunção de coagulação.
Infecção Respiratória Aguda (IRA). Afecções do aparelho digestivo. Afecções do aparelho
genito-urinário. Doenças infecciosas e parasitárias. Desnutrição e avitaminoses. Anemias
Distúrbios hidroeletroliticos. Diarréias e Terapias de reidratação oral (TRO). Hipertensão
intracraniana; convulsões; deficiência mental e retardo neuromotor. Neoplasias benignas
e malignas na infância. Puericultura; a criança grave; Humanização do atendimento à
criança; O papel do acompanhante na internação infantil; Assistência integral às pessoas
em situação de risco.
PNEUMOLOGIA
Anatomofisiologia do Sistema Respiratório: Farmacologia do Sistema Respiratório /
Mecanismos de Defesa Pulmonar / Vias Respiratórias Superiores e Inferiores Correlações Fisiopatológicas e Clínicas;
Métodos de Diagnóstico Clínico, Radiológico, Tomografia Computadorizada, Ressonância
Magnética, Radiografia Digital. Radiologia Intervencionista do Tórax. Ultra-sonografia do
Tórax e Cintilografia Pulmonar;

Métodos de Diagnóstico Bioquímico, hematológico, bacteriológico (microbactérias
atípicas) Imunológico / citopatológico, histopatológico, funcional (funções e biópsias), o
eletrocardiograma em pneumologia;
Clínica - Infecções Respiratórias Agudas. Pneumonias e Broncopneumonias /
Manifestações Pulmonares na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) /
Pneumopatias intersticiais / Supurações Broncopulmonares Tuberculose / Micoses
Pulmonares / Doenças da Pleura / Pneumotórax / Câncer do pulmão; Tumores Pleurais,
costais, partes moles e outros, tumores do mediastino, poluição atmosférica, doenças
pulmonares obstrutivas crônicas / Asma / Transplante de pulmão; Distúrbios da
Respiração Durante o Sono / Aspergilose Broncopulmonar Alérgica e Alveolite Alérgica
Extrínseca (Pneumopatias de Hipersensibilidade) / Insuficiência Respiratória; Avaliação
do Pré e Pós-Operatório - Risco Cirúrgico / Fisioterapia Respiratória; Pneumopatias
Profissionais / Sarcoidose / Síndrome Pulmão-Rim / Outras Doenças de Causa
Desconhecida, Manifestações Pulmonares das Colagenoses; Tromboembolismo
Pulmonar / Edema Pulmonar / Hipertensão Pulmonar e Cor Pulmonale; Malformações do
Sistema Respiratório - Traumatismo Torácico - Doenças do Diafragma - Síndrome da
Angústia Respiratória no adulto (SARA) - O Aparelho Respiratório no Meio Aeroespacial.
O Sistema Respiratório nas Atividades de Mergulho e Hiperbáricas - Afogamento Principais Aspectos na Pneumologia Infantil.
PSIQUIATRIA
Concepção psicossomática/psicoimunologia (depressão - câncer). Observação
Psiquiátrica: anamnese, exame somático, exame mental e exames complementares.
Transtornos mentais orgânicos. Álcool, Tabagismo, outras Drogas e redução de danos.
Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtorno do Humor. Transtornos
neuróticos, relacionados ao stress e somatoformes. Terapêuticas Biológicas em
Psiquiatria. Transtornos emocionais e do comportamento com início usualmente
ocorrendo na infância e adolescência. Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da
comunidade; atuação nos centros de atenção psicossocial e nos programas de saúde
diversos. Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em Saúde Mental:
superação do modelo asilar, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade,
compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; Psicopatologia; Assistência
integral às pessoas em situação de risco.
RADIOLOGIA
Física das radiações / Efeitos biológicos das radiações / Técnicas radiológicas / Formação
de imagem radiográfica, controle de qualidade / Proteção radiológica / Fundamentos da
tomografia computadorizada e da ressonância magnética / Contrastes radiológicos.
Imagenologia do tórax: Doenças pleuro-pulmonares / Massas Torácicas / Tórax nas
emergências / Tórax em pediatria / Alterações intersticiais, alveolares e mistas.
Imagenologia do aparelho digestivo: Métodos e patologias mais comuns / Abdome agudo
/ Estudo contrastado / Aparelho digestivo em pediatria. Aparelho Urinário: Imagenologia
do aparelho urinário / Método / Massas renais / Trauma renal / Estudo contrastado /
Aparelho urinário em pediatria .

Sistema músculo-esquelético: Imagenologia das lesões ósteomuscular articulares /
Doenças inflamatórias / Massas tumoriais / Coluna vertebral / Crânio e face (órbita - seios
da face). Primeiros socorros / Choque anafilático. Imagenologia do S.N.C / T.C.E. / A.V.C.
/ S.N.C. em pediatria. Mamografia: Técnicas de posicionamento / Tumores benignos /
Tumores malignos. Radiologia intervencionista (Noções básicas, Indicações e análises) /
Densitometria óssea (Noções básicas, Indicações e análises) Sistema cardiovascular.
Bases físicas da ultrassonografia. Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do pescoço,
obstétrica e de partes moles. Doppler - noções básicas. Ultrassonografia intervencionista.
TOCOGINECOLOGIA
Anatomia clínico cirúrgica dos órgãos genitais femininos. Propedêutica ginecológica;
Planejamento familiar. Saúde da mulher. Métodos anticoncepcionais: classificação,
indicações e contra-indicações; Lesões colposcópicas típicas e atípicas; Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST); Prevenção do Câncer. Neoplasias benignas e
malignas da mama, vulva, vagina, ovários, colo e corpo uterino e endométrio; Hemorragia
genital etiologia, diagnóstico e tratamento. Dismenorréia, climatério; Urgência
ginecológica. Dor abdominal e ou pélvica em ginecologia; Vulvoscopia: indicação;
tratamento das lesões; Violência contra a mulher; Incontinência urinária. Fístula uro e
enterogenital. Prolapso genital; Diagnóstico da gravidez - pré-natal - parto normal cesariana - puerpério normal e patológico. Abortamento, gravidez ectópica - Mecanismo
do parto - Assistência ao parto normal - Fases Clínicas do parto - Parto prematuro - Parto
prolongado e parto gemelar; Aborto previsto em Lei. Humanização do Parto; Exercícios de
atenuação da dor; Hemorragia do 3º trimestre (DPPNI - placenta prévia - rotura uterina);
Urgências obstétricas. Pré-eclampsia e eclampsia. Doença hemolítica perinatal.
Sofrimento fetal (agudo e crônico). DHEG (doença hipertensiva específica da gestação).
Diabete e gravidez.
TRAUMATOLOGIA
Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase
aguda e crônica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite. Tuberculose óteo-articular.
Paralisia obstétrica. Ortopedia em geral; braquialgias, artrite degenerativa da coluna
cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso.
Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco;
espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e luxações da coluna
cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos
ossos dos pés. Fratura e luxação dos joelhos. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura
diafisária do fêmur. Fratura tanstrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do ombro; da
clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero.
Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura diafisária dos ossos do
antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo. Fratura do
escafóide.Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão.

ULTRASSONOGRAFIA
Ultrassonografia abdominal: técnica, propriedades físicas, fígado (anatomia, abscessos,
hematomas, lesões expansivas, primárias e secundárias, linfomas, hepatopatias
crônicas). Baço: anatomia aspectos patológicos, vesícula biliar, litíase, colecistite,
colecistoses hiperplásicas, tumores de vias biliares – diagnóstico diferencial das icterícias,
tumores do pâncreas, lesões inflamatórias tumorais. Aparelho urinário: rins - indicações;
uropatias obstrutivas, processos inflamatórios, lesões expansivas, nefropatias crônicas,
traumatismos, rim transplantado; Bexiga: capacidade vesical e volume pós-miccional,
tumores, anomalias congênitas, processos inflamatórios ureteroceles; Próstata, vesícula
seminal, anatomia e processos patológicos; Retroperitônio, adrenais, grandes vasos;
Linfoma; Ovários; útero; diagnóstico diferencial de massas pélvicas; Ultrassonografia
extra-abdominal: crânio, transfontanela; hidrocefalia; hemorragia intracraniana,
malformações cerebrais, tumores cerebrais, infecções e distúrbios vasculares; Olho,
órbita, face e pescoço; Glândulas salivares; Tireóide; Paratireóide; Mama; Escroto e
pênis;
Extremidades; Tórax e diafragma; Ultrassonografia obstétrica: anatomia fetal, idade
gestacional, perfil biofísico fetal, abortamento, gestação ectópica, anomalias e óbito fetal,
crescimento intra-uterino retardado, gestação de alto risco, gestação múltipla, placenta e
cordão umbilical; Artefatos em ultrassonografia; Dopller fluxometria.
UROLOGIA
Anomalias congênitas renais; Tumores da Bexiga; Tumores de Rins; Traumatismo da
Uretra e da Bexiga; Tumores da Próstata; Infecções Urinárias; Litíase Renal; Reflexo
vésico ureteral; Sífilis; Criptorquidia.

