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PROGRAMA DE ESTUDOS

Cargo:MÉDICO CLÍNICO

1. SEMIOLOGIA MÉDICA.

2. CARDIOLOGIA: dislipidemias, insuficiência coronariana (anginas estável e instável, infarto

agudo do miocárdio), insuficiência cardíaca, arritmias, cardiopatias congênitas nos adultos

e adolescentes, avaliação pré-participação em atividades esportivas, hipertensão arterial,

febre reumática.

3. ENDOCRINOLOGIA: diabetes mellitus, doenças da tireóide, síndrome metabólica,

obesidade, hipopituitarismo.

4. ALERGIA: choque anafilático, urticária e angioedema, alergia a picada de inseto, dermatite

atópica, alergia alimentar.

5. DERMATOLOGIA: micoses superficiais, piodermites, escabiose, dermatite de contato,

farmacodermia, dermatoviroses, ptiríase rósea, melanomas, acne.

6. GASTROENTEROLOGIA: constipação, diarréias, gastrites e úlceras, dispepsia funcional,

doença do refluxo gastroesofágico, litíase biliar, síndrome do intestino irritável,

parasitoses intestinais, pancreatite aguda, doenças inflamatórias intestinais, cirrose,

esteatose hepática, hepatites agudas, doença celíaca.

7. HEMATOLOGIA: anemias, coagulopatias, adenomegalias, púrpuras.

8. GINECOLOGIA: vulvovaginites, dismenorréia, planejamento familiar, neoplasia maligna de

mama e útero.

9. INFECTOLOGIA: micoplasmas, toxoplasmose, doenças exantemáticas, febre de origem

indeterminada, coqueluche, gripes e resfriados, incluindo gripe H1N1, tuberculose, herpes,

doenças sexualmente transmissíveis, dengue, meningites bacterianas agudas,

imunizações, varicela.

10.NEFROLOGIA: infecção do trato urinário, síndrome nefrítica e síndrome nefrótica.

11.NEUROLOGIA: cefaléias, síncopes, epilepsia, distúrbios do sono, paralisia facial periférica.

12.OFTALMOLOGIA: conjuntivites e ceratites, glaucoma agudo, traumatismos oculares, erros

de refração.



13.OTORRINOLARINGOLOGIA: rinites e sinusites agudas, otites, amigdalites, crises

vertiginosas agudas.

14.PNEUMOLOGIA: asma brônquica, pneumonia adquirida na comunidade, neoplasia

maligna de pulmão, tosse crônica.

15.REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA: fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico, lombalgias e

lombociatalgias, osteoartrose, artrites, LER-DORT, urgências em traumato-ortopedia,

osteocondrites.

16.UROLOGIA: litíase urinária, câncer do testículo.

17. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA.

18.Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários e organizativos; bases legais e

normatização; e financiamento.

19.Política Nacional de Atenção Básica.

20.Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde: atributos,

elementos, funções e redes prioritárias.

21.Vigilância em Saúde.

22.Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente.


