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restritiva, avaliação das pressões de enchimento do ventrículo
esquerdo, avaliação de dissincronia intraventricular e interventricular e medidas de pressão sistólica de artéria pulmonar
(PSAP). Avaliação anatômica e funcional das valvas nativas e
protéticas pelo Doppler convencional e colorido estimando o
grau de disfunção (estenose e/ou insuficiência) quando presentes e sua provável etiologia. Avaliar a presença de vegetações,
trombos ou tumores intracavitários descrevendo seu tamanho e
características. Avaliação do pericárdio e na presença de derrame pericárdico, quantificação do derrame e avaliação de sinais
de constrição ou tamponamento cardíaco. Medidas do tamanho
da aorta em suas várias porções e avaliar presença de aneurisma e dissecção de aorta. Avaliar a presença de shunts anormais
indicando a presença de cardiopatias congênitas ou adquiridas
(CIV pós-infarto). Quando em dúvida diagnóstica, realizar o
ecocardiograma contrastado com microbolhas para melhor
visualização de possíveis shunts como na presença de comunicação inter-atrial em pacientes adultos. Entrar em contacto
com o médico que requisitou o exame e notificar sempre que
se detectar cardiopatia grave e com risco de vida durante a realização do ecocardiograma eletivo ou de urgência/ emergência.
Preencher prontuários e/ou folhas de atendimento, contendo
descrição do exame, conduta e horário do atendimento e preencher impressos próprios da Instituição. Realizar laudo do resultado do exame com duas vias, uma a ser entregue ao paciente
e outra para arquivo no Serviço de Ecocardiograma. Caso haja
indicação, realizar o ecocardiograma transesofágico de acordo
com a sua área de atuação, utilizando recursos técnicos e materiais apropriados para o diagnóstico. Prescrever medicamentos
específicos de rotina ou de emergência dentro do seu campo
de especialização, quando houver necessidade de sedação para
a realização do exame, sempre com o auxílio da enfermagem
e efetuando as anotações pertinentes nos prontuários. Caso
seja necessário anestesiar o paciente, solicitar anestesista para
acompanhar o procedimento. Caso haja indicação, realizar o
exame de ecocardiograma com stress farmacológico de acordo
com sua área de atuação, utilizando recursos técnicos e materiais apropriados para o diagnóstico. Prescrever medicamentos
específicos para a realização do exame de stress farmacológico
segundo protocolos já estabelecidos dentro do seu campo de
especialização, sempre com o auxílio da enfermagem e efetuando as anotações pertinentes nos prontuários. Realizar exames
de ecocardiograma e emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade. Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa
e extensão, participando de atividades didáticas e orientações
aos alunos, residentes e estagiários.
ENDOSCOPIA: Prestar assistência médica em Endoscopia
Digestiva efetuando os procedimentos; técnicos pertinentes
à especialidade e executando tarefas afins; Realizar exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade;
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnostico; Emitir diagnóstico, relacionado a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica;
manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a
conclusão diagnosticada; o tratamento prescrito e a evolução
da doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, em
pacientes adultos e pediátricos, dentro de atividades afins tais
como retirada de corpos estranhos em vias aéreas.
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: Faz exames médicos, emite
diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de
tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e
órgãos anexos, atende a mulher no gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, empregando tratamento
clínico-cirúrgico, para preservação da vida da mãe e do filho;
Atendimento de urgência e emergência na especialidade; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.
HEMATOLOGIA: Efetuar acompanhamento clínico (hospitalar e ambulatória) de pacientes portadores de doenças
hematológicas benignas ou malignas até que tenha melhora
ou até que esteja inserido em Serviço Hematológico ou Onco-Hematológico; Atender solicitações de interconsultas nas diferentes clínicas existentes no hospital; Realizar solicitação de
exames diagnósticos especializados relacionados a doenças
hematológicas; Analisar e interpretar resultados de exames
diversos para confirmar ou informar diagnóstico; Realizar procedimentos como biópsia de medula óssea e mielograma; Fazer
análise laboratorial dos mielogramas colhidos; Assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do
qual participa; Responsabilizar-se por qualquer ato profissional
que tenha praticado ou indicado, ainda que esta tenha solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal;
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Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento
dos residentes da hematologia, dentro da Clínica Médica ou das
diferentes clínicas; Atender as normas e regimentos internos da
Clínica Médica, assim como os da Instituição Hospitalar.
INFECTOLOGIA: Prestar assistência médica e terapêutica
a pessoas portadoras ou supostamente afetadas por moléstias
infecto-contagiosas de acordo com as normas e rotinas estabelecidas pelos órgãos de saúde. Planejar, avaliar e executar
programas voltados a sua especialidades bem como demais
atribuições especificadas em lei. Atendimento de urgência e
emergência na especialidade. Desempenhar outras atividades
correlatas e afins.
INTENSIVISTA: Prestar cuidados intensivos a pacientes internados em estado grave, utilizando de terapêutica adequada.
Desempenhar outras atividades correlatas e afins.
NEONATOLOGIA: Acompanhamento de recém nascidos de
alto risco dentro da área de atuação da especialidade definida
pelo CRM, desempenhar outras atividades correlatas e afins.
Atendimento de urgência e emergência na especialidade. Desempenhar outras atividades correlatas e afins.
NEUROLOGIA PEDIÁTRICA: Ter capacidade em que avaliar
o acometimento do sistema nervoso central (cérebro, cerebelo
e tronco encefálico) e do sistema nervoso periférico (nervos)
das crianças. Acompanhar o desenvolvimento neurológico das
crianças, através de exame clínico e análise das aquisições
motoras, cognitivas e de linguagem ao longo do tempo, permitindo diagnosticar e tratar doenças. Capacidade de solicitação
e interpretação de exames específicos da área. Ser capaz
de diagnosticar e tratar os principais problemas trazidos ao
neurologista infantil: Dificuldade escolar, Dores de cabeça ou
cefaleia, Hiperatividade e déficit de atenção (TDAH), Alteração
do tamanho e da forma da cabeça, Epilepsia e crise convulsiva,
Meningite, Alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,
Hipotonia, Distúrbios do sono, Paralisia cerebral, Doenças
neuromusculares, Erros inatos do metabolismo com repercussão
neurológica, Doenças degenerativas do sistema nervoso central
e periférico e Autismo.
NEUROCIRURGIA: Atendimento a pacientes que apresentem sinais de acometimento do sistema nervoso central,
em casos como traumatismo crânio encefálico, traumatismo
raquimedular, acidente vascular hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, processo expansivo, utilizando-se de todos recursos
disponíveis na Unidade de Atendimento para que possa realizar
um atendimento adequado, com diagnostico preciso e possa
realizar um tratamento adequado.
NEUROLOGIA: Análise e interpretação de exames de urgência e emergência envolvendo o sistema nervoso central, como
ressonância e angiorressonância eletromagnética, tomografia
computadorizada; realização de punção lombar e suboccipital.
ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA: Faz exames médicos,
emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de
tratamento das afecções agudas, crônicas ou traumatológicas
dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos,
para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente. Atendimento de urgência e emergência na especialidade.
Desempenhar outras atividades correlatas e afins; Além das
atribuições previstas para o cargo de médico: atividades assistências de emergência de caráter primário, secundário e terciário, abrangendo casos de traumatismo músculo-esquelético
e outras afecções agudas do aparelho locomotor e da coluna
vertebral. Estas atividades incluem diagnóstico e tratamento
clínico e cirúrgico dessas afecções. Atendimento de urgência e
emergência na especialidade. Desempenhar outras atividades
correlatas e afins.
PEDIATRIA: Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica
específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir,
preservar ou recuperar sua saúde. Atendimento de urgência e
emergência na especialidade.
PNEUMOLOGIA: Faz exames médicos, emite diagnóstico,
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para
patologia clínicas ou cirúrgicas do aparelho respiratório e
vias respiratórias. Atendimento de urgência e emergência na
especialidade.
PSIQUIATRIA: Tratar dos transtornos mentais através de
tecnologia farmacológica ou psicoterápica, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir recuperar
ou reabilitar o paciente. Atendimento de interconsulta, urgência
e emergência na especialidade.

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº. 01/2017
Eu,_______________________________________________________________________________________,
RG nº ____________________________, CPF. Nº______________________________, declaro para fins de
isenção do pagamento do valor da inscrição no Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, para o cargo de ANALISTA DE SAÚDE MÉDICO NA
ESPECIALIDADE ___________________________________________, que a composição de minha renda
familiar corresponde ao discriminado no quadro a seguir:
RENDA FAMILIAR (membros da família residente sob o mesmo teto, inclusive o próprio candidato)
NOME COMPLETO
GRAU DE PARENTESCO
DATA DE NASCIMENTO
CPF
REMUNERAÇÃO MENSAL (R$)
Estou ciente que poderei ser responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não
correspondam à verdade.
Em ______/_______ / 2017.
________________________________________
Assinatura do candidato (a)

ANEXO III - REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL OU DE CONDIÇÕES
ESPECIAIS
PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº. 01/2017
Eu,______________________________________________________________________________________,
RG nº _______________________________, CPF. nº _______________________, inscrito no Concurso
Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, para o cargo
de
ANALISTA
DE
SAÚDE
MÉDICO
NA
ESPECIALIDADE
_____________________________________________, solicito a seguinte condição especial para a realização
da Prova Objetiva:
1. Prova em Braile
2. Prova Ampliada
3. Prova com Ledor
4. Prova com Intérprete de Libras
5. Acesso Fácil (cadeirante)
Outras solicitações:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
* Estou ciente de que o Instituto Mais atenderá o solicitado levando em consideração critérios de viabilidade e
razoabilidade, conforme estabelece o Edital do Concurso Público.
Em ______/_______ / 2017.
______________________________________________
Assinatura do candidato

terça-feira, 17 de outubro de 2017

ANEXO IV – MODELO PADRÃO DE AUTODECLARAÇÃO PARA PROVIMENTO DE
CARGO EFETIVO OU EMPREGO PÚBLICO MEDIANTE APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº. 01/2017
Eu, ______________________________________________________________________________________,
(nome completo da pessoa indicada para o cargo, sem abreviações), portador do documento de identidade
________________________ (especificar o tipo), nº ___________________________, órgão expedidor
______________, UF _____, inscrito no CPF/MF sob o nº __________________, declaro ser negro, negra ou
afrodescendente da cor ( ) preta ou ( ) parda e opto por concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas
raciais
no
concurso
público
para
provimentos
de
cargos
ou
empregos
públicos
de
___________________________________________(nome/descrição do cargo/emprego público) da Autarquia
Hospitalar Municipal.
Declaro, ainda, estar ciente de que:
1) as vagas reservadas destinam-se às pessoas que apresentem características fenotípicas de pessoa negra que
assim sejam socialmente reconhecidas, não sendo suficiente minha identificação pessoal e subjetiva;
2) nos termos do edital do concurso público e do artigo 5º do Decreto nº 57.557/16, a presente autodeclaração e
a fotografia por mim apresentadas serão analisadas pela Comissão de Análise de Compatibilidade com a Política
Pública de Cotas – CAPC, da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a qual poderá, a qualquer
tempo, convocar-me para entrevista pessoal;
3) se no procedimento adotado pela Comissão de Análise de Compatibilidade com a Política Pública de Cotas –
CAPC restar verificada a ocorrência de fraude e evidente má-fé na minha conduta, mediante apuração na qual
me seja garantido o exercício do direito à ampla defesa, serei excluído do concurso e o fato comunicado ao
Ministério Público.
São Paulo, ___ de ________________ de 2017.
__________________________________________
(assinatura do candidato/declarante)

ANEXO V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
POLÍTICAS DE SAÚDE PARA TODOS OS MÉDICOS: Constituição da República Federativa do Brasil - Art.196 a 200.
Lei 8.080 de 19/09/1990; Lei Federal 8.142 de 28/12/1990;
Lei Orgânica do Município – 04/04/1990, artigo 212 a 218;
Decreto Federal 7508 de 2011. Processo Saúde/doença. Código
de Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/2009, publicada em
29/09/2009 e retificações publicadas em 13/10/2009). Doenças
de notificação compulsória no Estado de São Paulo e no Município de São Paulo; Preenchimento da Declaração de Óbito.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ANESTESIOLOGIA: Equipamentos de Anestesia: Princípios
físicos, Vaporizadores e Fluxômetros, Instalação e Equipamentos
Elétricos - Princípios de Funcionamento e Cuidados de Utilização, Aparelhos de Anestesia - Componentes e Normas Técnicas:
Ventiladores Mecânicos, Sistemas Ventilatórios Pediátricos.
Conceitos e Princípios Farmacocinéticos e Farmacodinâmicos:
Conceitos Farmacocinéticos Fundamentais, Mecanismos de
Ação de Drogas; Sistema Nervoso Central: Bioeletrogênese da
Membrana. Transmissão Sináptica, Anatomia do Sistema Nervoso Central - Somestesia, Fisiologia do Sistema Nervoso Central:
Atividade Motora, Monitorização da Profundidade da Anestesia.
O índice Bispectral; Sedativos e Hipnóticos: Benzodiazepínicos,
Barbitúricos, Hipnóticos Não Barbitúricos; Drogas-agonistas;
Sistema Nervoso Autônomo: Anatomia do Sistema Nervoso Autônomo, Fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo: Adrenérgicos
e Antiadrenérgicos, Colinérgicos e Anticolinérgicos; Analgésicos
e Antiinflamatórios: Opióides e Antagonistas; Analgésicos não-opióides, Antiinflamatórios não-hormonais; Dor: Fisiopatologia
da Dor e Mecanismos de Analgesia, Síndromes Dolorosas
Crônicas, Princípios do tratamento da Dor Aguda, Analgésica
Controlada pelo Paciente, Tratamento Intervencionista da Dor;
Farmacologia dos Autacóides, Eucosanóides, Encefalinas e Endorfinas: Histamina e Antagonistas, Serotonina e Antagonistas
Serotoninérgicos, Eucosanóides e Fator de Ativação das Plaquetas, Encefalinas e Endorfinas; Transmissão e Bloqueio Neuromuscular: Fisiologia da Transmissão Neuromuscular, Bloqueio
Neuromuscular, Bloqueadores Neuromusculares e Antagonistas,
Monitorização da Transmissão e do Bloqueio Neuromuscular.
Sistema Cardiovascular: Fisiologia do Sistema Cardiovascular,
Monitorização da Função Cardiovascular - Fisiopatologia, Disritmias Cardíacas e Antidisrítmicos, Vasopressores, Estado de choque, Fisiopatologia e Tratamento, Hipotensão Arterial Induzida.
Sistema Respiratório: Mecânica Respiratória, Controle da Respiração, Transporte de Gases, Doenças Pulmonares, Insuficiência
Respiratória Aguda, Farmacologia Respiratória, Monitorização
da Função Respiratória, Ventilação Artificial; Anestésicos Inalatórios: Farmacodinâmica dos Anestésicos Inalatórios. Sistema
Urinário: Diuréticos: Farmacologia e Usos Clínicos, Prevenção
da Insuficiência Renal Aguda Perioperatória. Sistema Hepático:
Anestesia em Hepatopatias. Sistema Endócrino: Alterações Neuroendócrinas e Metabólicas no Trauma, Endocrinopatias e Anestesia; Água, sangue e eletrólitos: Equilíbrio Hidroeletrolítico,
Equilíbrio Ácido-base. Coagulação e Coagulopatias, Anticoagulantes, Sangue e Soluções Carregadoras de Oxigênio, Reposição
Volêmica, Hemodiluição. Regulação Térmica: Perdas de Calor:
Monitorização e Controle, Hipotermia Induzida. Pré-Anestesia:
Avaliação Pré-Anestésica, Jejum Pré-Anestésico, Medicação
Pré-Anestésica; Técnicas de Anestesia Geral e Sedação: Técnicas
de Sedação, Intubação Traqueal, Manuseio da Via Aérea Difícil,
Anestesia Venosa Total, Anestesia Inalatória; Anestesia Locorregional: Farmacologia dos Anestésicos Locais, Coluna Vertebral
- Considerações Anatômicas, Anestesia Subaracnóidea, Anestesia Peridual, Anestesia Peridural Sacral, Técnicas Combinadas
Raqui-peridural, Bloqueios dos Nervos Periféricos Sensitivos da
Cabeça e do Pescoço, Bloqueio do Plexo Braquial, Bloqueio dos
Nervos Intercostais, Bloqueio dos Nervos Periféricos dos Membros Superiores, Anestesia Regional Intravenosa, Bloqueio dos
Nervos Periféricos Abdominais e da Genitália, Bloqueio dos Nervos Periféricos dos Membros Inferiores; Recuperação da Anestesia: Estágios da Recuperação da Anestesia - Aspectos Clínicos
e Critérios de Alta, Cuidados na Recuperação Pós-Anestésica,
Controle de Náuseas e Vômitos, Antieméticos; Anestesia e Analgesia para Procedimentos cirúrgicos, Exames Diagnósticos e
Terapêuticos: Anestesia Fora do Centro Cirúrgico, Anestesia para
Radiodiagnóstico, Anestesia para Radiologia Intervencionista,
Anestesia Ambulatorial, Anestesia para Neurocirurgia, Anestesia para Oftalmologia, Anestesia para Otorrinolaringologia,
Anestesia para Buco-Maxilo-Facial, Anestesia para Endoscopia
Digestiva, Anestesia para Broncoscopia e Cirurgia Torácica,
Anestesia em Cardiopatias, Anestesia para Cirurgia Cardíaca
em Crianças, Anestesia para Cirurgia Vascular, Anestesia para
Cirurgia Videolaparoscópica, Anestesia para Cirurgia Bariátrica,
Anestesia para Urologia, Anestesia para Ginecologia, Anestesia
para Procedimentos Ortopédicos, Anestesia e o Paciente Idoso,
Anestesia para Cirurgia Plástica, Radioterapia e Anestesia,
Anestesia na Urgência, Anestesia no Paciente Queimado; Anestesia em Pediatria: Anestesia no Neonato, Analgesia Geral em
Pediatria, Bloqueios em Pediatria, Anestesia para Videocirurgia
Pediátrica; Anestesia para Transplante de Órgãos: Anestesia
para Transplante Renal, Anestesia para Transplante Cardíaco,
Anestesia para Transplante Hepático; Reanimação Cardiorrespiratória: Reanimação Cardiopulmonar, Reanimação na Criança;
Complicações: Reações Anafiláticas e Anafilactóides em Anestesia, Hipertermia Maligna, Complicações Respiratórias, Complicações Cardiocirculatórias, Complicações Renais, Complicações
Neurológicas Determinadas pela Anestesia. Infecções e Antimicrobianos, Respostas Orgânicas ao Trauma Cirúrgico. Qualidade
e Segurança em Anestesiologia: “check-list” de segurança em
Anestesia Geral, termo de consentimento informado: aspectos
bioéticos e legais, (Resolução CFM nº 1802/2006, publicada em
01/11/2006 e retificações publicadas em 20/12/2006).

CARDIOLOGIA: Anatomia e Fisiologia cardiovascular; Semiologia cardiovascular; Farmacologia cardiovascular; Arritmias;
Doença coronariana aguda e crônica; Dislipidemia e Aterosclerose; Valvopatias; Pericardiopatias; Hipertensão arterial; Cardiopatias congênitas; Doenças da aorta; Doenças pulmonares;
Endocardite infecciosa; Febre reumática; Cardiopatia e gravidez;
Emergências cardiovasculares; Miocardiopatias; Insuficiência
cardíaca; Doenças sistêmicas e o coração; Interpretação e Análise de Eletrocardiograma, Avaliação dos resultados de exames
complementares Diagnósticos invasivos ou não invasivos como
os exames de Holter, Cintilografia Miocárdica, Ecocardiograma,
Angiotomografia, Ressonancia Magnética e Cineangiocoronariografia normais e alterados, correlacionando com as respectivas patologias cardíacas em relação ao diagnóstico e terapêutica; e avaliação de indicação de Procedimentos cirúrgicos ou
percutâneos na área de cardiologia.
CIRURGIA GERAL: Propedêutica e avaliação do paciente
cirúrgico. Transfusão, Controle hidroeletrolítico e nutricional do
paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos
práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos. Pré
e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. Imunologia
e transplantes. Mecanismos de rejeição. Parede abdominal.
Omento. Mesentério e Retroperitôneo. Hérnias da parede abdominal. Choque. Síndrome compartimental do abdome. Urgência: abdome agudo. Doenças que simulam abdome agudo.
Apendicite aguda. Úlcera péptica perfurada. Pancreatite aguda.
Isquemia mesentérica. Obstrução intestinal. Doença diverticular
dos cólons. Diverticulite. Colecistite. Litíase biliar. Retocolite
ulcerativa. Doença de Crohn. Atendimento ao politraumatizado,
Traumatismo abdominal, Traumatismo torácico, Traumatismo
do pescoço, Traumatismo crânio-encefálico e raqui-medular.
Resposta endócrina e metabólica ao trauma, Videolaparoscopia
diagnóstica e cirúrgica. Hipertensão portal e cirrose. Queimaduras. Urgências cardiorrespiratórias. Sistema de atendimento pré-hospitalar. Hemorragia digestiva. Considerações fundamentais:
pré e pós-operatório; reposição nutricional e hidroeletrolítica do
paciente cirúrgico. 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; Abdômen agudo inflamatório, traumático
penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele
e tecido celular subcutâneo; tireóide e paratireóide; 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.
CIRURGIA OFTÁLMICA: Anatomia do globo ocular. Anomalias congênitas do globo ocular. Exame clínico oftalmológico.
Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias
de refração e correção das ametropias. Afecções da conjuntiva,
da córnea e da esclera. Doenças das pálpebras. Terapêutica
geral, incluindo antibioticoterapia, drogas antivirais e outras
drogas de aplicação oftalmológica. Afecções do trato uveal:
irites, iridociclites, coroidites. Desordens neuro-oftalmológicas:
papiledema, atrofia do nervo óptico e outras com interpretação
de exames diagnósticos. Manifestações oculares nas afecções
do sistema nervoso. Glaucoma: crônico simples, congênito,
agudo e secundário. Estrabismo: forias, tropias e paralisias
oculares. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações. Técnica cirúrgica da catarata. Afecções da
retina: congênitas, traumáticas, vasculares, degenerativas e nas
doenças sistêmicas. Descolamentos de retina e noções básicas
de seu tratamento cirúrgico. Tumores. Afecções das pálpebras:
congênitas, traumáticas, inflamatórias e tumorais. Afecções da
órbita: traumáticas, inflamatórias, tumorais e oftalmopatia de
Graves. Afecções das vias lacrimais: congênitas, traumáticas,
inflamatórias. Noções básicas do tratamento cirúrgico. Princípios da cirurgia oftalmológica: vitrectomia, facoemulsificação,
trauma ocular aberto e fechado. Repercussões oculares das
doenças sistêmicas, síndrome de imunodeficiência adquirida,
colagenoses, doenças infecciosas granulomatosas, leucemia e
linfoma, diabetes mellitus, doença cardiovascular hipertensiva,
endocardite bacteriana. Saúde pública em oftalmologia, níveis
de atenção e de prevenção em saúde ocular. Epidemiologia das
doenças oculares, prevenção da cegueira.
CIRURGIA PLÁSTICA: CIRURGIA PLÁSTICA GERAL: Anatomia e fisiopatologia normais da pele; Transplantes de tecido, implantes; Retalhos musculares, musculocutâneos e fasciocutâneos; Cicatrização de feridas – quelóides e cicatrizes hipertróficas;
Tumores cutâneos (benignos e malignos); Embriologia das malformações congênitas; Microcirurgia – Princípios gerais. - QUEIMADURAS: Conceito e classificação; Fisiopatologia – resposta
metabólica do queimado; Queimado – fase aguda; Queimado
– fase crônica; Tratamento local – técnicas, táticas cirúrgicas e
sequelas; Queimaduras por diferentes agentes; Queimadura na
face; Queimadura da mão; Queimadura em criança. - CABEÇA
E PESCOÇO: Anatomia Básica; Reconstrução das diferentes
regiões da cabeça e pescoço; Traumatismo das partes moles;
Fraturas da maxila e mandíbula; Fraturas do zigomático e orbitais; Fraturas múltiplas e complexas da face; Fissuras Faciais;
Fissura labial – Queiloplastias; Fissura Palatina – Palatoplastias;
Sequela das Queiloplastias e Palatoplastias; Deformidade con-
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