ANEXO 2
(Alterado conforme 3º e 4º Termos Aditivos)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – CONCURSO 001/2012
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos: ideias principais e
secundárias, explícitas e implícitas; fatos e opiniões; relações intratextuais e
intertextuais. Coesão e coerência textual. Vocabulário: sentido de palavras e de
expressões no texto; denotação e conotação. Aspectos gramaticais: concordância e
regência verbal e nominal; funcionamento de diferentes recursos gramaticais no texto
(níveis morfológico, sintático e semântico); pontuação. Gêneros textuais: formas e
funções.
LEGISLAÇÃO DO SUS: Lei 8080, de 19 de setembro de 1990 – Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei 8142, de 28
de dezembro de 1990 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO ESPECIALISTA EM ANESTESIOLOGIA: Ética médica e bioética.
Responsabilidade profissional do anestesiologista. Organização da SBA. Risco
profissional do anestesiologista. Preparo pré-anestésico. Sistema cardiocirculatório.
Sistema respiratório. Sistema nervoso. Farmacologia geral. Farmacologia dos
anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos venosos. Farmacologia dos anestésicos
inalatórios. Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema
cardiovascular. Farmacologia do sistema nervoso. Transmissão e bloqueio
neuromuscular. Anestesia venosa. Física e anestesia. Anestesia inalatória buco-acnóideo
e peridural. Bloqueios periféricos. Recuperação pós-anestésica. Monitorização. Parada
cardíaca e reanimação. Sistema urinário. Sistema digestivo. Sistema endócrino.
Autacóides derivados dos lipídios. Metabolismo. Reposição volêmica e transfusão.
Metodologia científica. Anestesia para cirurgia abdominal. Anestesia em urologia.
Anestesia em ortopedia. Anestesia e sistema endócrino. Anestesia em obstetrícia.
Anestesia em urgências e no trauma. Anestesia para oftalmo e otorrino. Anestesia para
cirurgia plástica e buco-maxilo-facial. Anestesia em geriatria. Anestesia para cirurgia
torácica. Anestesia e sistema cardiovascular. Anestesia em pediatria. Anestesia para
neurocirurgia. Anestesia ambulatorial. Anestesia para procedimentos fora do centro
cirúrgico. Complicações da anestesia. Choque. Terapia intensiva. Suporte ventilatório.
Dor. Hipotermia e hipotensão arterial induzida. Anestesia para transplantes.
MÉDICO ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA CIRÚRGICA: Aparelho
hemolinfopoiético: leucemias e linfomas. Diagnostico diferencial das linfadenopatias e
esplenomegalias. Aparelho respiratório: Câncer de pulmão. Síndrome de insuficiência
respiratória. Aparelho Digestivo: Câncer do Esôfago. Câncer Gástrico. Pancreatites.
Câncer do Pâncreas. Diagnóstico diferencial das icterícias e cirrose hepática. Câncer do
Fígado. Câncer da Vesícula Biliar. Câncer das Vias Biliares. Câncer do Intestino
Delgado. Doenças inflamatórias do intestino. Câncer dos Cólons. Câncer do Reto e do
ânus. Aparelho Urinário: Câncer do Rim, da Bexiga e da Próstata. Endocrinologia:
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Tumores Endócrinos. Dermatologia: Lesões elementares da pele. Câncer da Mama e do
Útero. Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; reposição nutricional e
hidroeletrolítica do paciente cirúrgico; sangramento cirúrgico e transfusão. Bases do
tratamento cirúrgico Cirurgia paliativa e cirurgia radical. Antibioticoterapia profilática e
terapêutica. Infecção hospitalar. Conceito de neoplasia, hiperplasia, hipertrofia,
metaplasia e displasia. Bases de classificação histológica das neoplasias. Carcinogênese:
etapas; carcinogênese física; química e biológica. Fatores genéticos e familiares.
Evolução das neoplasias.
MÉDICO ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA PEDIÁTRICA: Emergências
em Cancerologia Pediátrica. Tratamento de suporte. Leucemias Agudas e Crônicas;
Síndromes mielodisplásicas. Linfomas não Hodgkin. Doença de Hodgkin. Histiocitose.
Tumores do Sistema Nervoso Central. Tumores Abdominais. Ritinoblastoma. Sarcomas
de partes moles. Tumores ósseos. Tumores endócrinos. Tumores malignos menos
freqüentes em Pediatria. Transplante de medula óssea. Epidemiologia do câncer da
criança e no adolescente. Bases genéticas e moleculares do câncer da criança e do
adolescente. Abordagem diagnóstica da criança e do adolescente com câncer.
Tratamento quimioterápico da criança e do adolescente com câncer(Bases da
quimioterapia. Drogas usadas em Pediatria). Tratamento radioterápico da criança e do
adolescente com câncer (Bases gerais do tratamento irradiatório). Abordagem cirúrgica
da criança e do adolescente com câncer. Efeitos tardios do tratamento da criança e do
adolescente com câncer. Diagnóstico precoce do câncer: prevenção e detecção.
MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL: Considerações fundamentais:
pré e pósoperatório; resposta endócrina e metabólica ao trauma; reposição nutricional e
hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e
complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos.
Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e
externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o
exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular
periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e
terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de urgência;
lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e
por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireoide
e paratireoide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e
mediastino. Doenças venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias
diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus.
Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites e
abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epíploo;
mesentério; retroperitônio.
MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA: Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências
clínicas, Ética e legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de
infecções hospitalares. Diabetes Mellitus: Diagnóstico clínico, Diagnóstico laboratorial,
Tratamento ambulatorial, Complicações crônicas - Diagnóstico e tratamento,
Oculopaticas, Neuropatias, Nefropatias, Angiopatias, Hipoglicemias, Resistência
insulínica; Tireóide: Diagnóstico diferencial dos nódulos tireoidianos, Câncer de
tireóide - Diagnóstico e tratamento, Hipertireoidismo, Hipotireoidismo, Tireoidites
aguda, subaguda e crônica - Diagnóstico e tratamento; Hiperprolactinemia - Diagnóstico
e tratamento, Tumores hipofisários – Diagnóstico clínico, laboratorial e radiológico,
Diabetes insipidus e SIADH, Testes funcionais do eixo hipotálamo-hipofisário;
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Adrenal: Síndrome de Cushing - Diagnóstico diferencial e tratamento, Insuficiência
adrenal - Diagnóstico e tratamento, Defeitos de síntese de adrenal, hiperaldosteronismo
e hipoaldosteronismo, feocromocitoma; Puberdade; Puberdade precoce - Diagnóstico e
tratamento, Retardamento puberal - Diagnóstico e tratamento; Reprodução: Amenorreia
- Diagnóstico diferencial e tratamento, Infertilidade masculina e feminina, Hirsutismo Diagnóstico diferencial e tratamento, Síndrome de ovários policísticos, Menopausa e
reposição hormonal, Tumores ovarianos e testiculares; Alterações metabólicas:
Diagnóstico diferencial de obesidade, Hiperlipemias - Diagnóstico e tratamento,
tratamento dietético de obesidade e hiperlipemias; Paratireoides: Hiperparatireoidismo Diagnóstico e tratamento, Hipoparatireoidismo - Diagnóstico e tratamento, diagnóstico
diferencial das hipercalcemias, Osteoporose - Diagnóstico e tratamento, Diagnóstico
diferencial dos distúrbios de calcificação.
MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: Embriologia;
Desenvolvimento fetal; Abdômen agudo na gravidez; Abortamento e gestação ectópica;
Alterações fisiológicas da gestação; Fases do trabalho de parto; Mecanismo do parto;
Anamnese e exame da gestante; Assistência ao recém-nascido na sala de parto;
Assistência ao trabalho de parto e cesariana; Assistência pré-natal; Avaliação da
maturidade pulmonar fetal; Avaliação da saúde fetal; Alterações no líquido amniótico;
Bioética e ética profissional; Direitos da mulher no ciclo gravídico puerperal;
Atendimento da gestante vítima de violência sexual; Crescimento intra-uterino restrito;
Cuidado intensivo e trauma na gestação; Diabetes na gestação; Doença hemolítica
perinatal; Doença hipertensiva na gestação; Doença trofoblástica, cardiopulmonares,
hematológicas, tromboembólicas, respiratórias, endocrinológicas, renais e do trato
urinário, gastrointestinais, hepatobiliares e pancreáticas, neurológicas, psiquiátricas,
dermatológicas, infecciosas, parasitárias e neoplásicas na gestação; Drogas
teratogênicas; Doenças sexualmente transmissíveis na gravidez; Gestação múltipla;
Gestação pós-termo; Hemorragia anteparto e pósparto; Hemoterapia; Hiperêmese;
Indução do parto; Infecção intra-amniótica; Infecções pré-natais e perinatais, inclusive
HIV; Lúpus eritematoso sistêmico e demais colagenoses na gestação; Medicina fetal;
Miomatose e gestação; Mortalidade materna; Morte fetal; Nutrição; Parto disfuncional,
distócias; Prematuridade; Puerpério normal e patológico e amamentação; Ruptura
prematura de membranas; Tococirurgia; Tombofilias; Ultrassonografia e
dopplervelocimetria na Obstetrícia; Amenorreias; Anamnese e exame ginecológico;
Anovulação crônica e síndrome dos ovários policísticos; Anticoncepção; Atraso do
desenvolvimento puberal e puberdade precoce; Ciclo menstrual normal; Cirurgia
ginecológica; Citopatologia do trato genital inferior e mama; Diagnóstico por imagem e
invasivos em mastologia; Climatério normal e patológico; Colposcopia, vaginoscopia e
vulvoscopia; Distopias do trato genital; Dismenorreia; Doença inflamatória pélvica;
Doenças sexualmente transmissíveis; Dor pélvica crônica; Endometriose; Estados
intersexuais; Ginecologia infantopuberal; Galactorreia; Hiperprolactemia; Hirsurtismo;
Incontinência urinária; Infertilidade; Laparoscopia e histeroscopia; Lesões de baixo e
alto graus no trato genital inferior; Malformações genitais; Neoplasias benignas, lesões
pré-malignas e malignas em ginecologia; Patologias benignas e malignas da mama; Pré
e pós-operatório em cirurgia ginecológica; Sangramento uterino anormal; Sexualidade
humana normal e inadequações; Efeitos das drogas na sexualidade; Síndrome prémenstrual; Testes endocrinológicos funcionais; Urgências; Uso de ultra-sonografia em
ginecologia e mastologia; Violência sexual contra a mulher; Vulvovaginites.
MÉDICO ESPECIALISTA EM NEONATOLOGIA: Crescimento intra-uterino;
Classificação do recém-nascido; Exame físico do recém-nascido; Reanimação na sala de
parto; Tocotraumatismos; Adaptação à vida extra-uterina; Controle térmico; Triagem
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neonatal; Prematuridade; Método canguru; Aleitamento materno; Nutrição enteral e
parenteral; Icterícia neonatal; Distúrbios metabólicos; Distúrbios eletrolíticos e ácidobásicos; Distúrbios respiratórios agudos e crônicos; Suporte respiratório; Cardiopatias
congênitas; Arritmias cardíacas; Insuficiência cardíaca; Insuficiência renal aguda;
Diálise; Encefalopatia hipóxico-isquêmica; Convulsões; Hemorragia intra-craniana;
Infecções congênitas e adquiridas; Enterocolite necrosante; Doença hemorrágica;
Trombocitopenia; Osteopenia do prematuro; Retinopatia do prematuro; Seguimento do
prematuro; Síndromes genéticas; Malformações congênitas; Malformações com
correção cirúrgica no período neonatal; Erros inatos do metabolismo; Transporte do
recém-nascido; Imunizações; Procedimentos (intubação traqueal, drenagem de tórax,
cateterismo de vasos umbilicais, punção lombar, punção vesical); Mortalidade neonatal.
Para cada uma das doenças relacionadas acima serão exigidos conhecimentos de
fisiopatologia, diagnóstico, prevenção, tratamento e prognóstico.
MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA: Anatomia e semiologia do
SNC e autônomo. Exames neuroradiológicos e de imagens. Má formações congênitas
do SNC. Síndrome de hipertensão endocraniana na criança. Hidrocefalia.
Craniossinostose. Tumores do SNC. Traumatismo crânio encefálico. Traumatismo
raquimedular. Lombociatalgias e cervicobranquialgias. Tratamento cirúrgico de hérnia
de disco intervertebral. Tumores do canal raquiano. Mielomeningocele. Infecções do
SNC. Hemorragia subaracnoide. Tratamento cirúrgico das doenças cérebro vasculares.
MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA: Exames complementares invasivos
e não invasivos de uso corriqueiro a prática clínica diária, Emergências clínicas, Ética e
legislação profissional, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções
hospitalares. Infecções do sistema nervoso central. Doenças Vasculares Cerebrais.
Hipertensão intracraniana. Comas. Epilepsias. Doenças Desmielinizantes. Doenças
neuromusculares. Neuropatias periféricas. Demências. Doenças Congênitas. Algias e
Cefaléias. Princípios gerais da Psicofarmacologia. Doenças Extrapiramidais. Doenças
Metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e crise de
abstinências.
MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA: Exame
neurológico do recém-nascido ao adolescente. Infecções do sistema nervoso. Epilepsia e
distúrbios paroxísticos de natureza não epiléptica. Distúrbios do desenvolvimento do
sistema nervoso. Encefalopatias não progressivas e progressivas. Doenças
neurocutâneas. Tumores do SNC. Hipertensão intracraniana. Distúrbios do sono.
Distúrbios do comportamento. Dificuldades e distúrbios do aprendizado escolar.
Cefaléias. Doenças neuromusculares. Doenças neurológicas heredodegenerativas.
Ataxias agudas. Infecções congênitas. Afecções dos gânglios da base.
Peroxissomopatias. Lisossomopatias. Doenças desmielinizantes. Comas. Traumatismo
crâniencefálico. Acidentes vasculares celebrais na infância. Comprometimento
neurológico em doenças sistêmicas. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Morte encefálica.
MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA: Crescimento e desenvolvimento da
criança: do período neonatal à adolescência. Alimentação da criança e do adolescente.
Morbidade e mortalidade na infância. Imunizações na criança e adolescência. Prevenção
de acidentes na infância. Assistência à criança vítima de violência. Anemias. Parasitoses
intestinais. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Baixa estatura. Obesidade.
Infecções urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. Constipação crônica funcional na
infância. Atendimento ambulatorial da criança com necessidades especiais. Dificuldades
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escolares. Distúrbios psicológicos mais frequentes em pediatria. Dores recorrentes na
infância. Abordagem do sopro cardíaco na criança. Adenomegalias. Infecções
congênitas. Asma brônquica. Abordagem do lactente chiador. Infecções de vias aéreas
superiores e inferiores. Infecções pulmonares bacterianas. Tuberculose na criança.
MÉDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM: Exames neuroradiológicos e de imagens. Bases da Eletrencefalografia;
Princípios básicos da física das radiações. Medidas de proteção em radiologia
diagnóstica. Técnicas de imagem radiológica. Radiologia ostearticular. Neuroradiologia.
Radiologia de face e crânio. Radiologia torácica. Radiologia do abdome e trato
gastrointestinal. Radiologia cardiovascular. Radiologia do aparelho urinário. Radiologia
pélvica. Radiologia de membros superiores e inferiores. Avaliação radiológica do
traumatismo. Avaliação radiológica das artrites. Avaliação radiológica dos tumores e
lesões tumorais. Avaliação radiológica das infecções musculares esqueléticas.
Avaliação radiológica das anomalias congênitas e do desenvolvimento. Mamografia.
MÉDICO ESPECIALISTA EM 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: diagnóstico e
tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e
agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença reumática.
Valvopatias. Diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias. Diagnóstico e tratamento.
Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico
e tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa.
Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia
pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções
pulmonares.
MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA: Traumatologia: fraturas e luxações
da coluna cervical, dorsal e lombar, fratura da pélvis, fratura do acetátulo, fratura e
luxação dos ossos dos pés, tornozelo, joelho, lesões meniscais e ligamentares, fratura
diafisária do fêmur, fratura transtrocanteriana, fratura do colo do fêmur, fratura do
ombro, fratura da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero, fratura da
extremidade distal do úmero, luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio, fratura e
luxação da monteggia, fratura diafisária dos ossos do antebraço; fratura de Colles e
Smith, luxação do carpo, fratura do escafóide capal. Traumatologia da mão: fratura
metacarpiana e falangiana, ferimentos da mão, lesões dos tendões flexores e extensores
dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e traumatologia, anatomia do sistema
osteoarticular. Radiologia. Tomografia. Ressonância Nuclear Magnética, Ultrasonografia do sistema osteoarticular. Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos
vasos e nervos. Anatomia cirúrgica: vias de acesso, traumatologia e anomalias
congênitas.
MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR: Anatomia e
fisiologia do sistema cardiovascular. Cuidados no pré e pós-operatório. Circulação
Extracorpórea (CEC) e proteção miocárdica. Tratamento cirúrgico da cardiopatia
isquêmica. Tratamento cirúrgico das valvopatias adquiridas. Tratamento cirúrgico das
cardiopatias congênitas. Tratamento das doenças da aorta. Procedimentos
Endovasculares. Tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca. Tumores cardíacos e
doenças do pericárdio. Arritmias Cardíacas e Cardioestimulação.
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MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA VASCULAR: Semiologia Arterial
Periférica. Métodos Invasivos e não Invasivos de diagnósticos. Varizes Primárias de
Membros Inferiores. Trombose Venosa Profunda Aguda e Tromboembolismo
Pulmonar. Sequela de Trombose Venosa. Úlceras de membros inferiores. Linfangite
Aguda e Linfedema. Fístula Arteriovenosa. Aterosclerose Obliterante Periférica e Pé
Diabético. Manifestações Isquêmicas da Aterosclerose: Cerebral, Intestinal e Renal.
Doença Arterial Inflamatória. Oclusão Arterial Aguda. Traumatismo Vascular.
Aneurismas Arteriais: da Aorta Abdominal e Periférico. Coagulação e Fibrinólise.
Amputação de membros isquêmicos. Princípios básicos da cirurgia endovascular:
angioplastias, stents, endoprótes, filtros de veia cava e de proteção cerebral. Principais
indicações da cirurgia endovascular.
MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA: Cuidados pré, trans, e
pós-operatórios da criança. Metabolismo cirúrgico em pediatria. Tumores Superficiais
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 esplénicas, indicações de esplenectomia. 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. Egacolon congênito. Apendicite. Enterocolite necrotizante.
Repercussões sobre o trato digestivo da covicidose. Síndrome do intestino curto.
Anomalias ano retais. Doença de Crohn. Divertículo de Meckel. Persistência do
conduto ônfalo-mesentérico. Anomalias de posição do testículo. Torções 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 vésicoureterais. Extrofia de cloaca. Extrofia de bexiga. Epispádia. Hipospádia.
Intersexo. Hemangiomas. Pilomatrixoma. Lionfangiomas. Linfomas. Tumor de Wilms.
Neuroblastoma. Rabdomiosarcomas. Tumores de células germinativas do ovário.
Metástas pulmonares de tumores sólidos em cirurgia pediátrica. Enfisema lobar
congênito. Pneumotórax. Piopneumotórax. Refluxo gastro-esofágico. Tumores de
suprarrenais. Feocromocitoma. Teratomas. Histopatologia das afecções cirúrgicas
congênitas mais frequentes em cirurgia pediátrica e polimastia. Tumores da mama.
Deformidades da glândula mamária. Reconstrução imediata da mama pós-mastectomia.
Reconstrução tardia da mama pós-mastectomia. Região abdominal: Reconstrução da
parede abdominal; Reconstrução de umbigo. Face e pescoço: Anatomia aplicada a
ritidoplastia; Ritidoplastia facial; Procedimentos ancilares; Ritidoplastia frontal;
Ritidoplastia cervical; “Pesling” químico; Dermabrasão: ritidoplastia facial;
Blefaroplastia; Ritidoplastia secundária e ritidoplastia em homens; Osteotomias estética
da face; Rinoplastia: princípios gerais e técnicas. Lipodistrofias e lipoaspiração:
Lipoaspiração: princípios gerais; Lipoaspiração: evolução técnica e conceitos atuais;
Lipodistrofias superiores e inferiores; Lipodistrofias da face, tronco e do abdome.
Glândula mamária: Ptose mamária: correção cirúrgica; Mastoplastia de aumento;
Mastoplastia redutora. Abdome: Abdominoplastias; Plástica umbilical. Aspectos
complementares da cirurgia plástica. Cirurgia plástica na criança. Tumores malignos e
seus problemas. Queloides e seus problemas. Instalações e funcionamento de unidade
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de tratamento de queimados. Sequelas cirúrgicas de fissuras lábio-palatinas: tratamento
complementares. Conceitos de foniatria e reabilitação da voz. Úlceras de pressão e
problemas do paciente paraplégico. Expansores cutâneas. Anestesia em cirurgia
plástica.
MÉDICO ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA: Hematopoese.
Morfologia e fisiologia dos elementos figurados. Interpretação do hemograma. Anemias
carenciais. Anemias das doenças crônicas. Anemias heomolíticas em geral e do RN.
Doenças de membrana. Hemoglobinopatias. Eritroenzimopatias. Citopenias. Porfirias.
Hemocromatoses. Doenças de depósito lisossomais. Distúrbios de coagulação.
Hemofilias. Púrpuras. Coagulação intravascular disseminada. Anticoagulação e manejo
das desordens trombóticas. Leucemias. Biologia das células neoplásicas. Bases
moleculares e citogenéticas. Imunofenotipagem. Linfomas. Repercussões hematológicas
da Infecção pelo HIV. Fundamentos do tratamento das neoplasias hematológicas.
Tratamento de suporte em hematologia. Transplantes de células progenitoras
hematopoiéticas. Medicina Transfusional: legislação - RDC Nº 153, DE 14 DE JUNHO
DE 2004 (Regulamento Técnico para os procedimentos hemoterápicos, incluindo os
critérios para doação voluntária de sangue, a coleta, o processamento, a testagem
(imunohematólogica e sorológica), o armazenamento, o transporte, o controle de
qualidade do sangue doado). Transfusão de sangue, de seus componentes e derivados,
obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da placenta e da medula óssea. Afereses
terapêuticas. Efeitos adversos da transfusão sanguínea. Doenças infecciosas
transmissíveis por transfusões sanguíneas.
MÉDICO (PARA ATUAR EM UTI E EMERGÊNCIA): Doença cérebro-vascular;
Doenças da tireoide; Insuficiência cardíaca congestiva; Doenças isquêmicas do coração;
Hipertensão arterial sistêmica; Asma brônquica, Bronquite crônica e enfisema
pulmonar; Síndrome colestática; Glomerulonefrites; Síndrome de abdome agudo.
Politraumatizado – Suporte avançado de vida no trauma (ATLS); Abdome agudo não
traumático; Cirurgia vídeo-laparoscópica em emergência; Emergências vasculares;
Emergências urológicas; Emergências ortopédicas; Queimadura; Choque;
Antibioticoterapia em cirurgia; Complicações em cirurgia abdominal. Procedimentos
em terapia intensiva: incubação orotraqueal e manutenção das vias aéreas;
caracterização de veias profundas; instalação de marca-passo provisório; toracocentese;
traqueostomia; cardioversão e desfibrilação; punção arterial. Problemas
cardiovasculares em UTI: arritmias; crise hipertensiva; parada cardiorespiratória;
tromboembolismo pulmonar; dissecção aórtica; infarto agudo do miocárdio; angina
instável; insuficiência cardíaca; choque. Problemas respiratórios em UTI: insuficiência
respiratória; edema agudo de pulmão; cor pulmonale; pneumotórax; derrame pleural;
ventilação mecânica; hemoptise. Problemas renais em UTI: insuficiência renal aguda;
métodos de depuração extra-renal; distúrbios hidroeletrolíticos; uso de diuréticos;
distúrbio acidobásico. Problemas gastroenterológicos em UTI: hemorragia digestiva;
insuficiência hepática; pancreatite aguda. Problemas endocrinológicos em UTI:
cetoacidose diabética; tireotoxicose. Problemas neurológicos em UTI: coma,
traumatismo craneoencefálico e raquimedular; acidentes vasculares cerebrais; crise
convulsiva; síndrome de Guillain-Barré; miastenia gravis; sedação. Problemas
hematológicos em UTI: coagulopatias; púrpura trombocitopênica trombótica; reação
transfusional; tromboembolismo; hemólise. Intoxicação exógena, envenenamentos:
álcool; narcóticos; sedativos e hipnoindutores; estimulantes do SNC e alucinógenos;
hidrocarbonetos; salicilatos; anticolinérgicos; plantas; animais peçonhentos. Doenças
infectocontagiosas em UTI: infecção hospitalar; antibioticoterapia; endocardite
bacteriana; septicemia; pneumonias; AIDS; tétano; infecções abdominais; meningites.
7

Problemas cirúrgicos em UTI: cirurgias cardíacas; abdome agudo; queimados. Nutrição:
enteral; parenteral, nas diversas patologias.
MÉDICO ESPECIALISTA EM ANATOMIA PATOLÓGICA: Lesões
fundamentais da célula: Lesão reversível e irreversível; Inflamação aguda e crônica;
Reparo; Edema; Congestão; Hemorragia; Trombose; Embolia; Infarto. Alterações do
crescimento e diferenciação celular: Aplasia; Atrofia; Hipertrofia; Hiperplasia;
Hipoplasia; Metaplasia; Displasia; Neoplasia. Patologias da cavidade oral e orofaringe.
Patologias da mandíbula e maxila. Patologias cardiovasculares. Patologias do aparelho
respiratório. Patologias do mediastino e glândula tireóide. Patologias do aparelho gastro
intestinal. Patologias do trato genital feminino. Patologias do trato genital masculino.
Patologias de mama. Patologias do sistema nervoso central. Patologias do trato urinário.
Patologias de pele. Patologias do sistema hemolinfopoiético. Patologias
endocrinológicas. Patologias ósseas e de partes moles. Patologias de peritônio,
retroperitônio e estruturas relacionadas. Patologias de necrópsias: adulto , crianças e
fetos com placentas.
ASSISTENTE SOCIAL: Política Nacional de Assistência Social; SUAS - Sistema
Único da Assistência Social; LOAS – Lei 8742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social);
Família, Rede, Laços e Políticas Públicas; Violência Doméstica; Estatuto do Idoso,
Estatuto da Criança e do Adolescente; Código de Ética Profissional do Assistente Social
(Lei Federal nº 8662/93); Programas Governamentais de Transferência de Renda.
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de
tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque
estratégico.
ENFERMEIRO: Conhecimentos Básicos: Princípios científicos de anatomia, fisiologia
e farmacologia; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem/Exercício
Profissional e sua Regulamentação; Direitos Humanos: Direitos da criança, do
adolescente e do idoso; Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem: Teorias de
Enfermagem; Processo de enfermagem/sistematização da assistência de enfermagem;
Enfermagem Materno-Infantil: Recém-nascido normal e de alto risco; Distúrbio no
recém-nascido; Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e
puerpério – normal e complicações; Assistência de enfermagem à criança das diversas
faixas de desenvolvimento (puericultura); Assistência de enfermagem à criança com
problemas clínicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório hematológico, músculo – esquelético, neurológico, urinário; Aspectos psicossociais da
hospitalização infantil; Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a
pacientes cirúrgicos no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem à
pessoas com feridas; Assistência de enfermagem a pacientes com problemas clínicos e
cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório –
hematológico, músculo-esquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico; Aspectos
psicossociais da hospitalização do adulto e do idoso; Conhecimento sobre Técnicas de
Enfermagem: Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução de
procedimentos de enfermagem; Procedimentos de enfermagem; Enfermagem em Saúde
Pública: Sistema de Saúde no Brasil; políticas públicas; Principais indicadores de saúde;
Vigilância epidemiológica; Doenças transmissíveis; Saneamento do meio ambiente;
Saúde ocupacional; Consulta de enfermagem/visita domiciliar; Administração de
Enfermagem: Funções administrativas: planejamento, liderança, controle e tomada de
decisões; Gestão de pessoas; Gestão de recursos materiais em saúde; Relacionamento
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com o paciente, família, grupos e equipe de trabalho; Processo de trabalho em saúde e
enfermagem; Controle de Infecção Hospitalar: Método de aplicação, controle e
prevenção de infecção hospitalar; Processamento de artigos hospitalares; Suporte
Nutricional: Assistência de enfermagem na terapia enteral e parenteral. Assistência a
pacientes em situação de urgência e emergência.
ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA
(PERFUSIONISTA): Centro Cirúrgico e Sala de Operações; Métodos de Desinfecção
e Esterilização; Assepsia e Anti-sepsia; Fisiologia da CEC; Fisiologia da oxigenação
por Membranas; Componentes do Circuito de CEC; Condução da CEC; Proteção
Miocárdica; Controle Laboratorial; equilíbio ácido-base e hidroeletrolítico;
Ultrafiltração; Perfusato; Coagulação e Anticoagulação Cardiovascular; Respiratória,
Hematológica, Renal e do Sistema Nervoso; Assistência Circulatória Mecânica;
Perfusões Especiais; Complicações da CEC
ENGENHEIRO – ENGENHARIA CIVIL: Elaboração, avaliação e acompanhamento
de projetos de engenharia; coordenação e fiscalização da execução dos projetos;
elaboração de cronogramas de realização de projetos; levantamento dos locais de
realização das obras; características de terrenos; analise e aprovação de processos e
projetos de diversos tipos, inclusive de loteamentos; regularização de obras e
loteamentos clandestinos; mecânica dos solos; fundações; estruturas de materiais
diversos; instalações prediais; materiais de construção. Conhecimentos gerais da
ANVISA RDC 50 de 2002; Conhecimentos gerais da ANVISA RDC 51 de 2011;
Conhecimentos gerais da ABNT NBR 9050:2004.
FARMACÊUTICO: Organização de Almoxarifados, avaliação da área física e
condições adequadas de armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e
material de consumo. Padronização dos itens de consumo. Sistema de compra. Sistema
de dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Sistema de distribuição de
medicamentos. Farmacologia. Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, Assistência Farmacêutica. Política de medicamentos – legislação para
o setor farmacêutico. Educação em saúde – noções básicas. Estrutura física e
organizacional e funções da Farmácia Hospitalar. Seleção de medicamentos, germicidas
e correlatos. Programação e estimativas de necessidade de medicamento. Noções
básicas de epidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica. Serviços/centros de
informação de medicamentos. Farmacovigilância e farmacoepidemiologia. A Farmácia
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica. Misturas intravenosas, nutrição parenteral e
manipulação de citostáticos. Controle de qualidade dos produtos farmacêuticos –
métodos físicos, químicos, físicoquímicos, biológicos e microbiológicos. Boas práticas
de fabricação de produtos farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre material médicohospitalar. Garantia de qualidade em farmácia hospitalar. Legislação farmacêutica.
FISIOTERAPEUTA: Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação:
conceito, objetivos técnicos e sociais. Trabalho Interdisciplinar em Saúde, Fisioterapia
nos processos incapacitantes no trabalho, nas doenças infectocontagiosas e crônicodegenerativas. Fisioterapia em: Traumatologia e Ortopedia, Neurologia, Pneumologia,
Reumatologia, Queimados, Cardiologia e Angiologia, Ginecologia e Obstetrícia,
Pediatria e Geriatria e em UTI Adulto e Infantil. Legislação do Sistema Único de Saúde
– SUS. Ética Profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único
de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação
atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local de saúde.
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NUTRICIONISTA: Administração de serviços de alimentação: planejamento,
organização, execução de cardápio e procedimentos desde compras, recepção,
estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos,
aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física,
equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição
química. Características organolípticas, seleção, conservação, pré-preparo, preparo e
distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle
higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e
nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação.
Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção,
metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e
desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da
criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e
gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública:
noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição proteicocalórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição
em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemologia da
desnutrição proteico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas
etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª
idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e
padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo
e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética
profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Organização dos serviços de
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e
programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico.
ARQUITETO: Conhecimentos gerais de arquitetura e urbanismo. Conhecimentos
específicos de AutoCad; Conhecimentos específicos referentes ao município tais como:
Lei Orgânica, Plano Diretor, Código de Obras, Lei de Zoneamento, Lei de Parcelamento
do Solo, Código de Posturas Municipais; Conhecimentos gerais de arquitetura e Meio
Ambiente, Legislação Ambiental Municipal, Estadual e Federal. Conhecimentos gerais
da ANVISA RDC 50 de 2002; Conhecimentos gerais da ANVISA RDC 51 de 2011;
Conhecimentos gerais da ABNT NBR 9050:2004.
FONOAUDIÓLOGO: Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à
prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da Fala e da Audição. Patologia do
Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação:
Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia
Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio
Psiquiátrico.Lingüística Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e
motor, perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos
Básicos. Aspectos psico-sociais dos indivíduos considerados excepcionais.
Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. Audiologia:
Avaliação audiológica completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem
Oral: Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner);
Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de
aquisição da linguagem: fonético-fonológica; Sintática, Semântica, Pragmática.
Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das
10

principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget);
Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem
escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação.
Fonoaudiologia em Instituição Educacional: Fonoaudiologia educacional: objetivos,
conceitos e papéis. A instituição e a equipe multi e interdisciplinar. Organização dos
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle
social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento;
Planejamento e programação local de saúde.
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL Anatomia: Ossos do crânio, músculos da cabeça e pescoço, vascularização e drenagem
venosa da cabeça e pescoço, nervos cranianos, anatomia aplicada à propagação das
infecções odontogênicas, articulação temporomandibular, anatomia aplicada à anestesia
local. Anestesiologia: Técnicas anestésicas de maxila e mandíbula, farmacologia dos
anestésicos locais, farmacologia dos vasoconstrictores, complicações locais e
sistêmicas. Farmacologia: Administração, absorção, biotransformação e eliminação dos
medicamentos. Analgésicos, antiinflamatórios, ansiolíticos, antibióticos. Patologia:
Alterações de desenvolvimento da região maxilofacial, alterações pulpares e periapicais,
infecções bacterianas, virais e micóticas, patologia das glândulas salivares, hiperplasias
e neoplasias benignas, neoplasias malignas, cistos e tumores odontogênicos e nãoodontogênicos, desordens hematológicas e ósseas, manifestações orais de doenças
sistêmicas. Cirurgia: Pré e pós-operatório, exodontia, dentes inclusos, complicações
bucossinusais, diagnóstico e tratamento das infecções odontogênicas, hemorragia e
hemostasia, diagnóstico e tratamento das fraturas faciais, traumatismo dento-alveolar,
traumatismo de tecidos moles, cirurgia da articulação têmporo-mandibular, cirurgia préprotética, cirurgia ortognática.
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ODONTOPEDIATRIA: Anestesia locoregional em crianças: tipos, técnicas. Anestésicos, indicações e contra indicações.
Acidentes. Medicação de emergência. Manejo do paciente infantil, Dentista e prótese
em odontopediatria. Traumatismos bucais em cirurgias. Cirurgia em odontopediatria.
Crescimento e desenvolvimento crânio-facial. Diagnóstico, prevenção e tratamento das
maloclusões. Diagnóstico e procedimentos ortodônticos preventivos e interceptativos.
QUÍMICO: Controle e Gerenciamento da Qualidade: conceito, aspectos gerais, fatores
que afetam a qualidade do produto, requisitos para um sistema de qualidade total,
auditoria do sistema da qualidade e gestão da qualidade. Garantia da qualidade:
conceito, princípio da garantia da qualidade, objetivo, requisitos básicos, gestão da
qualidade, auditoria da qualidade (finalidade e procedimentos). Boas Práticas de
Fabricação (BPF): conceito, evolução, aspectos gerais; a importância das BPF para
garantia da segurança e eficácia dos produtos. Validação: conceito, tipos de validação
(prospectiva, retrospectiva), validação de processos, validação de equipamentos,
validação de limpeza, validação analítica, características dos procedimentos analíticos,
protocolo de validação, plano mestre de validação, relatório de validação, revalidação.
Análise e Gerenciamento de Risco: conceito e caracterização do risco sanitário;
identificação do dano; dose-resposta; avaliação da exposição; ações corretivas políticoadministrativas no âmbito do sistema de saúde, serviço e impacto na sociedade ( o que
fazer, planejamento, procedimentos, avaliação da exposição do risco, conseqüências
econômicas, políticas e sociais) incerteza da avaliação; decisão e ação; política da
comunicação. Identificação do dano e suas causas, diferença entre risco, incerteza e
erro. Monitoramento dos fatores de risco. Inspeção: Aspectos gerais: conceito,
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finalidade, características, etapas para realização de uma inspeção, procedimentos,
processo de condução. Tipos de inspeção para fins de certificação, investigação,
concessão de autorização de funcionamento de estabelecimento, rotina periódica. Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977 - Configura as infrações à legislação sanitária federal e
estabelece as sanções respectivas. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 - Dispõe
sobre a vigilância a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Decreto n° 79.094,
de 5 de janeiro de 1977 - Regulamenta a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976.
Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001 - Altera os artigos
1º,3º,17,18,20,23,24,75,130,138 e 148 do Decreto nº79.094, de 5 de janeiro de 1977.

TÉCNICO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: Noções de redação oficial.
Noções de Administração, Contabilidade Pública, Orçamento e Licitações. Operação de
equipamentos de escritório como telefone, centrais telefônicas, copiadora e fac-símile.
Noções de Direito Administrativo: Administração Pública. Conceito, natureza e fins.
Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Atos
administrativos. Organização, Sistemas e Métodos. Organização do trabalho: o
ambiente e sua organização; rotinas de trabalho; organização e utilização do material de
escritório; de consumo e permanente. O protocolo: recepção, classificação, registro e
distribuição. A documentação: conceito e importância, processos, tramitação.
Relacionamento Interpessoal: Sigilo e ética profissional. Comunicação: emissor e
receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos, interpretações, ruídos na
comunicação.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Ética, bioética, legislação profissional; Políticas
ministeriais de saúde (Acolhimento com Classificação de Risco; Acompanhante
hospitalar; Humanização da Assistência; Hospital Amigo da Criança e outras);
Anatomia e fisiologia dos órgãos e sistemas; Noções de microbiologia e parasitologia;
Fundamentos de Enfermagem/técnicas de enfermagem; Assistência de Enfermagem à
Criança e ao Adolescente; Assistência de Enfermagem em afecções médicas e
cirúrgicas; Assistência de Enfermagem em Emergência e Terapia Intensiva; Assistência
de Enfermagem em Centro Cirúrgico.
TÉCNICO DE RADIOLOGIA E IMAGEM: Formação de imagem, Radiação
secundária, Acessórios de um aparelho de Raios X, Composição de filmes
radiográficos, Câmara clara e escura, Manipulação de químicos: Revelador e fixador,
Écrans intensificadores, Chassis, Procedimentos de filmes radiográficos, Proteção
radiológica. Anatomia e fisiologia humana, Técnicas radiológicas, Incidências básicas e
acessórios. Crânio e face, Membros superiores e inferiores, Coluna vertebral, Bacia,
Tórax, Abdome e cuidados nos procedimentos radiográficos. Protocolo de tomografia
computadorizada, Procedimentos para realização de exame em ressonância magnética.
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA História da Educação Física no Brasil.
Código de Ética do Profissional de Educação Física. Estatuto do Conselho Regional de
Educação Física da 3ª Região - CREF3/SC. Terminologia aplicada à Educação Física.
Medidas e avaliação em Educação Física. Crescimento e Desenvolvimento físico e
motor. Fisiologia do esforço físico. Planejamento de programas de atividade Física.
Atividade Física relacionada à saúde. Atividade Física, Aptidão física, saúde e estilo de
vida. Atividade Física e as doenças crônico degenerativas. Prescrição e orientação de
exercício físico. Organização de eventos esportivos. Recreação e Lazer. Jogos
adaptados. Atividades físicas e esportivas para portadores de necessidades especiais.
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