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As provas de Pré-requisito e Ano Adicional/Área de Atuação abordarão temas condizentes com as matrizes publicadas de
competências dos programas de residência definidos como pré-requisitos da especialidade. Para as matrizes não publicadas,
considerar-se-á o disposto na RESOLUÇÃO CNRM Nº 2, DE 17 DE MAIO DE 2006.  

 

 

PROGRAMAS PARA A PROVA DE ACESSO DIRETO 

CLÍNICA MÉDICA 

Conhecimentos  específicos: Arritmias;  Cardiopatia  isquêmica;  Cardiopatias  congênitas  (CIA,  CIV,  PCA,  Tetralogia  de
Fallot);  Dislipidemias;  Síndromes  clínicas  da  aorta;  Endocardite  infecciosa;  Hipertensão  arterial  sistêmica;  Insuficiência
cardíaca;  Pericardites;  Valvopatias;  Trombose  venosa  profunda  e  tromboembolia  pulmonar;  Síndromes  clínicas  virais  e
bacterianas; Farmacodermias; Hanseníase; Manifestações cutâneas das Síndromes clínicas sistêmicas; Micoses; Neoplasias
de pele; Psoríase; Urticárias; Zoodermatoses; Diabetes melito; Síndromes clínicas da hipófise/hipotálamo; Síndromes clínicas
da tireoide; Síndromes clínicas das paratireoides; Síndromes clínicas das suprarrenais; Síndromes clínicas osteometabólicas;
Obesidade;  Diarreias;  Alterações  funcionais  do  sistema  digestório;  Síndromes  clínicas  pépticas;  Síndromes  clínicas  da
vesícula  biliar  e  das  vias  biliares;  Síndromes  clínicas  vasculares  do  sistema  digestório;  Síndromes  clínicas  do  refluxo
gastroesofágico,  neoplasias,  esofagites,  esôfago  de  Barrett;  Neoplasias  e  úlceras  do  estômago;  Hepatites,  cirrose,
neoplasias, hepatopatias agudas e crônicas; Hemorragia digestiva; Icterícia; Síndromes clínicas celíaca, úlceras; Síndromes
clínicas inflamatórias intestinais, obstrução intestinal; Pancreatites aguda e crônica; Avaliação do idoso; avaliação, diagnóstico
e tratamento de quedas de própria altura no idoso; Síndromes geriátricas; Anemias, distúrbios das plaquetas e distúrbios dos
leucócitos;  Distúrbios  da coagulação;  Síndromes clínicas  mieloproliferativas;  Leucemias;  Linfomas;  Terapia  transfusional;
Terapias  anticoagulantes;  Antibioticoterapia;  Febre  de  origem  obscura;  Infecção  por  HIV/AIDS;  Micoses  sistêmicas;
Osteomielite;  Sepse;  Tétano;  Emergências  psiquiátricas;  Insuficiência  respiratória;  Intoxicações  exógenas;  Reanimação
cardiorrespiratória; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos; Síndromes clínicas renal: aguda e crônica; Síndromes clínicas
glomerulares;  Infecções  urinárias;  Litíase  urinária;  Cefaleias;  Coma;  Delirium;  Demências;  Distúrbios  neuromusculares;
Síndromes clínicas cerebrovasculares; Síndromes clínicas da medula espinhal; Síndromes clínicas degenerativas do sistema
nervoso  central;  Síndromes  clínicas  extrapiramidais;  diagnóstico  e  manejo  da  dor;  Epilepsia;  Meningites  e  encefalites;
Tontura; vertigens; Avaliação diagnóstica, estadiamento e princípios de tratamento do câncer de mama, Pulmão, próstata e
cólon; Asma e rinite; Síndrome do Derrame pleural; Síndromes clínicas pulmonar intersticial; Síndromes clínicas pulmonar
obstrutiva crônica; Síndromes clínicas pulmonares ocupacionais; Hipertensão arterial pulmonar; Infecções das vias aéreas
superiores; Insuficiência respiratória; Pneumonias; Síndrome da apneia do sono; Tabagismo; x Dependência ao álcool e a
outras  substâncias;  Transtorno  bipolar;  Transtorno  depressivo;  Transtornos  alimentares;  Transtornos  de  ansiedade;
Transtornos  de  personalidade;  Transtornos  dissociativos  e  conversivos;  Transtornos  somatoformes;  Artrite  reumatoide;
Síndromes clínicas osteomusculares; Dor lombar; Esclerodermia; Espondiloartropatias; Febre reumática; Fibromialgia; Gota;
Lúpus eritematoso sistêmico; Osteoartrite; Polimiosite e dermatomiosite; Vasculites; 

  

CIRURGIA GERAL 

Conhecimentos  específicos: Avaliação  pré  e  pós-operatória;  Cicatrização;  cuidados  com Drenos,  sondas  e  cateteres,
Infecção em cirurgia; Nutrição em cirurgia; Princípios de anestesia condutiva, local, regional, e risco anestésico; Síndromes
clínicas cirúrgicas de esôfago, estômago, fígado, vesícula, e vias biliares; Síndromes clínicas cirúrgicas do intestino delgado,
cólon e reto; Síndromes clínicas cirúrgicas do pâncreas; Abdômen agudo; Hérnias; Infecções das partes moles; Síndromes
clínicas cirúrgicas de tireoide e paratireoides; Tratamento cirúrgico da obesidade; Bases da cirurgia oncológica; Tumores
cutâneos; Tumores ginecológicos; Tumores mesenquimais; Abdômen agudo pediátrico; Queimaduras; Técnicas de sutura,
retalhos e enxertos cutâneos; Síndromes clínicas cirúrgicas de traqueia, pulmão, pleura e mediastino; Síndromes clínicas
cirúrgicas  da  coluna  vertebral;  Síndromes  clínicas  cirúrgicas  do  sistema  nervoso  central;  Urgências  oftalmológicas;
Tratamento de luxações e fraturas; Síndromes clínicas de ouvido, nariz e garganta; Síndromes clínicas benignas e malignas
de  cólon  e  reto;  Disfunção  erétil;  Hiperplasia  de  próstata;  Incontinência  urinária;  Infecção  do  trato  urinário;  Infertilidade
masculina; Litíase urinária; Neoplasias do trato geniturinário.
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PEDIATRIA 

Conhecimentos Específicos: Crescimento e desenvolvimento; Imunizações; Cardiopatias congênitas; Síndromes clínicas de
Kawasaki; Endocardite infecciosa; Insuficiência cardíaca; Sopro cardíaco; Abdômen agudo na criança; Acidentes com animais
peçonhentos; Afogamento; Anafilaxia; Cetoacidose diabética; Cianose; Crise convulsiva; Desidratação; Distúrbios eletrolíticos;
Insuficiência  respiratória;  Intoxicações  exógenas;  Diabetes  melito;  Distúrbios  da  diferenciação  do  sexo;  Distúrbios  do
metabolismo do cálcio, do fósforo e do magnésio; Síndromes clínicas da tireoide; Hiperplasia congênita das suprarrenais;
Hipoglicemia; Obesidade; Alergia ao leite de vaca; Constipação; Diarreias: aguda, persistente ou crônica; Síndromes clínicas
celíaca;  Síndromes clínicas  inflamatória  intestinal;  Síndromes clínicas  pépticas  e  de refluxo gastroesofágico;  Síndromes
clínicas hepáticas; Dor abdominal; Pancreatites; Síndrome do intestino curto; Insuficiência cardíaca; Insuficiência hepática;
Insuficiência  renal;  Síndrome  do  desconforto  respiratório  agudo;  Síndromes  clínicas  exantemáticas;  Síndromes  clínicas
sexualmente transmissíveis;  HIV/AIDS;  Imunodeficiências;  Linfonodomegalias;  Parasitoses;  Tuberculose;  Glomerulopatias;
Hematúria;  Hipertensão  arterial;  Infecção  do  trato  urinário;  Insuficiência  renal;  Litíase  urinária;  Tubulopatias;  Cefaleias;
Distúrbios do sono; Distúrbios paroxísticos não epilépticos; Epilepsia; Infecções do sistema nervoso central; Transtornos do
desenvolvimento; Aleitamento materno e alimentação complementar; Avaliação do estado nutricional; Desnutrição; Distúrbios
do apetite; Anemias; Síndromes clínicas falciformes; Leucemias e linfomas; Púrpuras; Tumores sólidos; Adenoamigdalites;
Estridor;  Otites;  Rinossinusites;  Bronquiolite  viral  aguda;  Derrames  pleurais;  Fibrose  cística;  Infecções  de  vias  aéreas
superiores;  Pneumonias;  Artrites;  Dores  nos  membros;  Febre  reumática;  Saúde  Mental  na  criança;  Asfixia  perinatal;
Assistência na sala de parto;  Distúrbios metabólicos;  Distúrbios respiratórios;  Síndromes clínicas hemorrágicas;  Icterícia;
Infecções  congênitas  (STORCH);  Prematuridade;  Triagem  neonatal;  Adolescente  em  situação  de  risco;  Gestação  e
anticoncepção; Sexualidade. 

    

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

Conhecimentos Específicos: Abortamento; Amamentação; Anemias na gestação; Assistência ao recém-nascido na sala de
parto; Assistência ao trabalho de parto e cesariana; Assistência pré-natal; Avaliação da saúde fetal; Coagulação e distúrbios
da coagulação;  Diabetes e outras  Síndromes clínicas  endocrinológicas na gestação;  Distocias em obstetrícia;  Síndrome
clínica  hemolítica  perinatal;  Síndromes  clínicas  hipertensiva  na  gestação  e  diagnóstico  diferencial;  Síndrome  clínica
trofoblástica; Síndromes clínicas cardiopulmonares na gestação; Síndromes clínicas dermatológicas na gestação; Síndromes
clínicas hepatobiliares na gestação; Síndromes clínicas reumatológicas; Gestação ectópica; Gestação múltipla; Gestação pós-
termo; Hemorragia anteparto e pós-parto; Hemoterapia; Indução do parto; Infecção intra-amniótica; Infecções pré-natais e
perinatais; Medicamentos na gestação e na lactação: uso e abuso; Medicina fetal; Nascimento pré-termo; Parto disfuncional;
Puerpério; Ruptura prematura de membranas; Trauma na gestação; Tromboembolia; Amenorreia; Anatomia do abdômen e da
pelve;  Anovulação  crônica  e  síndrome  dos  ovários  policísticos;  Anticoncepção;  Atraso  do  desenvolvimento  puberal,
puberdade precoce; Avaliação pré e pós-operatória em cirurgia ginecológica; Ciclo menstrual normal; Cirurgia ginecológica e
endoscópica; Climatério e osteoporose; Distopias do trato genital; Síndromes clínicas inflamatória pélvica; Dor pélvica crônica;
Drenos, sondas e cateteres;Endometriose; Estados intersexuais; Ginecologia infantopuberal; Incontinência urinária; Infecções
sexualmente transmissíveis; Infertilidade; Lesões pré-malignas e malignas de vulva e vagina; Neoplasia de mama: diagnóstico
e tratamento; Neoplasias benignas e malignas de colo uterino; Neoplasias benignas e malignas de corpo uterino; Neoplasias
benignas e malignas de ovários e trompas; Síndromes clínicas benignas e malignas de mama; Sangramento uterino anormal;
Sexualidade humana; Síndrome pré-menstrual; Ultrassonografia; Urgências ginecológicas; Violência sexual contra a mulher;
Vulvovaginites.

 

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

Conhecimentos  Específicos:  Epidemiologia  clínica:  Incidência,  prevalência,  coeficientes  de  mortalidade  e  letalidade,
distribuição, cálculo e técnicas de amostragem, teste de hipóteses; Análise crítica de artigos científicos; Revisão sistemática
da literatura, e metanálises; Testes diagnósticos. Curvas de tendências de saúde/Síndromes clínicas da população brasileira;
Vigilância epidemiológica; Indicadores de saúde. Políticas de saúde. Sistema Único de Saúde (SUS). Sistema de Saúde
Suplementar; Força de trabalho e financiamento em saúde. Qualidade em saúde. Sistemas de informação em saúde. Dados
secundários em saúde. Qualidade e segurança do paciente; Saúde, trabalho e ambiente; Síndromes clínicas relacionadas
com o trabalho; Riscos ocupacionais. Segurança do trabalho e acidentes do trabalho; História natural das Síndromes clínicas
e prevenção. Exames periódicos de saúde. Modelos assistenciais; Cuidados primários. Estratégia de Saúde da Família (ESF)
e a Medicina de Família e Comunidade. Atenção humanizada, Integral e interprofissional. Redes integradas de atenção à
saúde; Ética em Saúde. 

 

As Habilidades e Atitudes constantes nas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN do curso de graduação em Medicina 
passiveis de avaliação em prova teórica.  
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