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SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS – UNIMED-SJC – EDITAL Nº 01/2008 

 

O Diretor-Presidente da UNIMED-SJC torna público que estão abertas as inscrições de candidatos ao 

Processo Seletivo para preenchimento de 127 vagas de médicos cooperados da UNIMED-SJC, para 

atuação na área de abrangência da Cooperativa: São José dos Campos, Jacareí, São Sebastião, 

Caraguatatuba, Paraibuna, Guararema, Ubatuba e Santa Branca. 

 

 

SEÇÃO I 

I - DAS VAGAS 

 

1. O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 127 vagas, de acordo com a seguinte 

distribuição, por especialidade médica e cidade de atuação: 

 
 
1. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

ESPECIALIDADES - ADULTO Nº DE 
VAGA 

Área(s) de 
Atuação 

Código 

ALERGIA E IMUNOLOGIA 1 Geral 1  
ANESTESIOLOGIA 2 Geral 2  
CIRURGIA CARDIOVASCULAR 2 Geral 3  
CIRURGIA TORÁCICA 2 Geral 4  
CIRURGIA VASCULAR 1 Geral 5  
DERMATOLOGIA 1 Geral 6  
ENDOCRINOLOGIA 2 Geral 7  
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA 2 Geral 8  
GERIATRIA 2 Geral 9  
INFECTOLOGIA 2 Geral 10  
NEUROCIRURGIA 3 Geral 11  
NEUROLOGISTA 3 Geral 12  
NEUROPEDIATRIA 1 Geral 13  
OFTALMOLOGIA 2 CIRURGIA DE 

RETINA 
14  

ORTOPEDIA 1 Geral 15  
CIRURGIA DA MÃO 1 Geral 16  
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 Geral 17  
PSIQUIATRIA 3 Geral 18  
REUMATOLOGIA  1 Geral 19  
ULTRASSONOGRAFIA  1 MEDICINA 

FETAL 
20  

 
 

ESPECIALIDADES - PEDIÁTRICAS Nº DE 
VAGA 

Área(s) de 
Atuação 

Código 

ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 1 Geral 21  
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 1 Geral 22  
CIRURGIA PEDIÁTRICA 2 Geral 23  
INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA 1 Geral 24  
NEUROLOGIA PEDIÁTRICA  3 Geral 25  
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2. JACAREÍ 
 

ESPECIALIDADE Nº DE 
VAGA 

Área(s) de 
Atuação 

Código 

CIRURGIA DE MÃO 1 Geral 26  
CIRURGIA PEDIÁTRICA 1 Geral 27  
CLÍNICA MÉDICA 3 Geral 28  
DERMATOLOGIA 1 Geral 29  
ENDOCRINOLOGIA 1 Geral 30  
GASTROENTEROLOGIA 1 Geral 31  
INFECTOLOGIA 1 Geral 32  
NEUROLOGIA 1 Geral 33  
NEUROPEDIATRIA 1 Geral 34  
ORTOPEDIA 1 CIRURGIA DE 

JOELHO 
35  

ORTOPEDIA 1 CIRURGIA DE 
OMBRO 

36  

ORTOPEDIA 1 CIRURGIA DE 
QUADRIL 

37  

OTORRINOLARINGOLOGIA 1 Geral 38  
PNEUMOLOGIA INFANTIL 1 Geral 39  
PSIQUIATRIA 2 Geral 40  
REUMATOLOGIA 1 Geral 41  
 
 
3. CARAGUATATUBA 
 

ESPECIALIDADE Nº DE VAGAS Área(s) de 
Atuação 

Código 

ALERGIA E IMUNOLOGIA 1 Geral 42  
CARDIOLOGIA 1 Geral 43  
CIRURGIA PEDIÁTRICA 1 Geral 44  
ENDOCRINOLOGIA 1 Geral 45  
GASTROENTEROLOGIA 1 Geral 46  
GERIATRIA 1 Geral 47  
INFECTOLOGIA 1 Geral 48  
NEFROLOGIA 1 Geral 49  
NEUROLOGIA 1 Geral 50  
CANCEROLOGIA 1 Geral 51  
ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA 1 Geral 52  
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 Geral 53  
PEDIATRIA 2 Geral 54  
REUMATOLOGIA 1 Geral 55  
ULTRASSONOGRAFIA 2 Geral 56  
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4. UBATUBA 
 

ESPECIALIDADE Nº DE VAGAS Área(s) de 
Atuação 

Código 

CIRURGIA PEDIÁTRICA 1 Geral 57  
CLÍNICA MÉDICA 1 Geral 58  
DERMATOLOGIA 1 Geral 59  
ENDOCRINOLOGIA 1 Geral 60  
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1 Geral 61  
GASTROENTEROLOGIA 1 Geral 62  
GERIATRIA 1 Geral 63  
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA 2 Geral 64  
HEMATOLOGIA  1 Geral 65  
NEFROLOGIA 1 Geral 66  
NEUROLOGIA 1 Geral 67  
ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA 1 Geral 68  
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 Geral 69  
PEDIATRIA 2 Geral 70  
PNEUMOLOGIA 1 Geral 71  
UROLOGIA 1 Geral 72  
 
 
5. SÃO SEBASTIÃO 
 

ESPECIALIDADE Nº DE VAGAS Área(s) de 
Atuação 

Código 

ANESTESIOLOGIA 1 Geral 73  
CARDIOLOGIA 1 Geral 74  
CIRURGIA PEDIÁTRICA 1 Geral 75  
CLÍNICA MÉDICA 3 Geral 76  
DERMATOLOGIA 1 Geral 77  
ENDOCRINOLOGIA 1 Geral 78  
GASTROENTEROLOGIA 1 Geral 79  
GERIATRIA 1 Geral 80  
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA 1 Geral 81  
NEUROLOGIA 1 Geral 82  
OFTALMOLOGIA 1 Geral 83  
OTORRINOLARINGOLOGIA 1 Geral 84  
PEDIATRIA 2 Geral 85  
PNEUMOLOGIA 1 Geral 86  
 
 
6. PARAIBUNA 
 
ESPECIALIDADE Nº DE VAGAS Área(s) de 

Atuação 
Código 

CIRURGIA GERAL 1 Geral 87  
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA 1 Geral 88  
OFTALMOLOGIA 1 Geral 89  
ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA 1 Geral 90  
PEDIATRIA 1 Geral 91  
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7. GUARAREMA 
 
ESPECIALIDADE Nº DE VAGAS Área(s) de 

Atuação 
Código 

ANESTESIOLOGIA 1 Geral 92  
CIRURGIA GERAL 1 Geral 93  
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 1 Geral 94  
OFTALMOLOGIA 1 Geral 95  
ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA 1 Geral 96  
PEDIATRIA 1 Geral 97  
 
 
8. SANTA BRANCA 
 
ESPECIALIDADE Nº DE VAGAS Área(s) de 

Atuação 
Código 

CLÍNICA MÉDICA 1 Geral 98  
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA 1 Geral 99  
PEDIATRIA 1 Geral 100  
 
 

Total de Vagas 127 

 

II - DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

2. Diploma de graduação em Medicina, obtido em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - 

MEC. 

2.1 - Título de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira - AMB - ou pelo Conselho Federal de 

Medicina - CFM -, ou certificado de residência médica, obtido em instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação – MEC, para exercer atividades na Especialidade e Área de Atuação pretendidas. 

2.2. - Tempo de exercício profissional mínimo de 3 (três) anos completos até 31/03/2008 na especialidade e 

Área de Atuação optada, contados a partir da obtenção do título de especialista da AMB ou do CFM, ou a 

partir da conclusão de residência médica credenciada pelo MEC. 

2.3 - Considerando a Resolução CFM n.º 1785/2006, que estabelece os critérios para o reconhecimento e 

denominação de Especialidades e Áreas de Atuação na Medicina, bem como a forma de concessão e 

registros de títulos de especialistas, assim como a regulamentação atinente às sociedades formais que 

também disciplinam sobre áreas de atuação dentro de cada especialidade da medicina, será exigido como 

condição para concretização do processo seletivo, a apresentação do título de Especialização, emitido pela 

Associação Médica Brasileira - AMB ou pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, tanto para a 

Especialidade, quanto para a Área de Atuação pretendida. 
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III - DAS INSCRIÇÕES 

 

3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação das condições 

do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem 

como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais 

não poderá alegar desconhecimento. 

3.1 - O candidato somente poderá concorrer a 01 (uma) especialidade médica e 01 (uma) Área de Atuação, 

em 01 (uma) cidade, devendo indicar essa opção no requerimento eletrônico de inscrição, via códigos 

contidos no item 1 deste Edital. 

3.2 - A inscrição deverá ser feita somente pela internet, através do site www.zambini.org.br 

3.3 - Taxa de Inscrição: o candidato deverá efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$250,00 

(duzentos e cinqüenta reais), em espécie. 

3.4 - Período: de 21 de janeiro de 2008 a 15 de fevereiro de 2008. 

3.5 - O período de inscrição será a partir das 9 horas (horário de Brasília) do dia 21 de janeiro de 2008 até 

as 19 horas (horário de Brasília) do dia 15 de fevereiro de 2008, obedecidas as normas constantes neste 

Edital. 

3.6 - Nas inscrições via Internet o candidato deverá seguir as instruções apresentadas no site 

www.zambini.org.br e poderá pagar o boleto por meio de Internet Banking ou poderá imprimir o boleto 

bancário e pagá-lo em qualquer agência bancária, inclusive casas lotéricas. 

3.7 - As importâncias recolhidas no ato da inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e 

serviços, em hipótese alguma serão devolvidas aos candidatos, seja qual for o motivo alegado, não 

cabendo nenhum tipo de recurso. 

3.8 - O pagamento da taxa de inscrição deverá, preferencialmente, ser efetuado em espécie (dinheiro) ou 

pagamento eletrônico. A confirmação das inscrições realizadas em cheque ficará aguardando a confirmação 

bancária respectiva. Caso o cheque volte, por qualquer motivo, a inscrição será considerada nula. 

3.9 - O pagamento da taxa de inscrição pelo candidato implica aceitação tácita das condições exigidas para 

a inscrição no cargo pretendido e submetimento às normas expressas neste Edital. 

3.10 - São condições para inscrever-se: ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da 

Constituição Federal; encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; não ter anteriormente 

contrato de trabalho rescindido por justa causa com a UNIMED; ter à data de encerramento das inscrições, 

idade mínima de 18 (dezoito) anos; não possuir antecedentes criminais, estar adimplente com as 

obrigações militares (somente candidatos do sexo masculino), conhecer e estar de acordo com as 

exigências contidas neste Edital. 

3.11 - Após o término das inscrições, será publicada no mural da sede da UNIMED - SJC a convocação dos 

candidatos para as provas objetivas indicando local, data e horário de sua realização. Poderá ser verificado, 

também, pela Internet através do site www.zambini.org.br 

3.12 - O INSTITUTO ZAMBINI enviará Comunicados Informativos aos candidatos, de acordo com o 

endereço declinado na inscrição, não isentando, contudo, a responsabilidade de cada participante do 

certame em acompanhar nos locais acima descritos a data, o horário e o local de sua prova. 
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3.13 - A UNIMED - SJC e o INSTITUTO ZAMBINI não se responsabilizam por inscrições não recebidas por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, falhas de impressão, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência dos dados e a efetivação do pagamento da Taxa de Inscrição. 

 

IV – DAS PROVAS 

4. A seleção dos candidatos para preenchimento das vagas será efetuada com base na seguinte etapa: 

4.1 - Prova Objetiva a ser aplicada pelo INSTITUTO ZAMBINI em caráter eliminatório e classificatório, que 

obedecerá às características especificadas no quadro que se segue: 

 

Área de Conhecimento 

 

Número de Testes 

 

Peso 

 

Pontuação 

 

Língua Portuguesa 10 1 10,00 

Estatuto Unimed – SJC e Cooperativismo 15 2 30,00 

Conhecimentos Gerais na Área Médica / SUS 25 2 50,00 

Conhecimentos Específicos 10 4 40,00 

 

4.2 - As provas objetivas serão realizadas em etapa única de quatro (04) horas de duração, incluído o tempo 

para preenchimento do cartão-resposta. 

4.3 - A prova objetiva terá 60 (sessenta) testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 

precedidas das letras a, b, c, d, e; sendo 10 (dez) testes de língua portuguesa (Peso 1), 15 (quinze) testes 

de Estatuto Unimed – SJC e Cooperativismo (Peso 2), 25 (vinte e cinco) testes de Conhecimentos Gerais 

na Área  Medica / SUS (Peso 2) e 10 (dez) testes de conhecimentos específicos (Peso 4). 

4.4 - O conteúdo programático referente às questões da prova encontra-se no Anexo I deste edital. 

 

V - DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 

5 - A prova de conhecimentos será aplicada no município de São José dos Campos/SP ou em outras 

localidades a critério da Comissão Organizadora, em datas, locais e horários a serem divulgados 

oportunamente. O candidato deve acompanhar a Convocação no Mural da sede da UNIMED - SJC e 

através do site: www.zambini.org.br 

5.1 - Caso o número de candidatos para prestar as provas exceda a oferta de lugares existentes nos 

estabelecimentos de ensino disponíveis na cidade de São José dos Campos, o INSTITUTO ZAMBINI se 

reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, 

qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 

5.2 - Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade 

expedida pela Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira 

Nacional de Habilitação com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe, que na 

forma da Lei, valem como instrumento de identidade, devendo ser o mesmo documento apresentado na 
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inscrição. Será exigida a apresentação do ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 

Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do 

candidato. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima 

estabelecidos. 

5.3 - Não haverá aplicação de provas fora dos locais preestabelecidos e não haverá Segunda Chamada ou 

repetição de provas, seja qual for o motivo alegado para a ausência ou retardamento do candidato, 

implicando na sua exclusão do Processo Seletivo. 

5.4 - O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis 

preto número 2 e borracha macia. 

5.5 - O candidato deverá assinalar suas respostas no cartão-resposta, com caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. Será fornecido apenas um cartão-

resposta para cada candidato, não havendo substituição em caso de rasura ou anotação inadequada. 

5.6 - Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: se apresentar após o horário estabelecido; não 

comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; não apresentar um dos documentos 

exigidos no item 2 deste Capítulo; se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou 

antes de decorrida 02 (duas) horas de duração da prova; for surpreendido durante a realização das provas 

em comunicação com outras pessoas, bem como utilizando-se de calculadoras, de livros, notas ou 

impressos não permitidos; estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 

comunicação; lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; ofender, agredir ou constranger 

qualquer membro da organização do Processo Seletivo, candidatos ou auxiliares; atrapalhar, impedir ou 

dificultar o bom andamento dos trabalhos; recusar a testemunhar atos solenes de abertura ou fechamento 

de envelopes confidenciais. 

5.7 - O candidato do Processo Seletivo possui o direito de ficar com seu respectivo caderno de prova e de 

anotar suas respostas para depois conferi-las com o gabarito oficial. Após a aplicação das provas objetivas 

o INSTITUTO ZAMBINI fornecerá à UNIMED – SJC uma via de cada tipo de prova, que ficará disponível à 

consulta de qualquer interessado.  

 

SEÇÃO II 

VI - DAS CANDIDATAS LACTANTES 

 

6 - Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem do processo seletivo, nos critérios e 

condições estabelecidas pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000. 

6.1 - A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição na respectiva inscrição, para a adoção 

das providências necessárias pela Comissão Organizadora. 

6.2 - Nos horários previstos para amamentação, as mães poderão retirar-se, temporariamente, das salas / 

locais onde estarão sendo realizadas as provas, para atendimento aos seus bebês em sala especial a ser 

reservada pela Comissão do Processo Seletivo. 

6.3 - Poderá haver compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
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6.4 - Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação 

local. 

6.5 - O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou 

terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será 

autorizada pela Coordenação. 

6.6 - A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de “fiscal” do Instituto Zambini 

que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital. 

 

VII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

 

7 - A nota da prova objetiva será calculada conforme a somatória simples dos acertos efetuados pelo 

candidato, considerando o peso previsto para cada uma das áreas de conhecimento exigidas, de acordo 

com o item 4.1 supra citado. 

7.1 - Somente serão considerados habilitados na prova objetiva (múltipla escolha) os candidatos que 

obtiverem nota igual ou maior a 50% da prova. 

7.2 - Somente serão classificados os candidatos que obtiverem as maiores notas, respeitando o limite acima 

descrito, dentro do número de vagas disponíveis. 

7.3 - Os candidatos habilitados de acordo com o item 7.1, mas que pela sua ordem de classificação não 

estiverem dentro do número de vagas oferecidas, serão considerados para todos os efeitos como 

eliminados do certame. 

7.4 - Na hipótese de igualdade de pontos, terá preferência, sucessivamente o candidato que: 

 a) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 

 b) tiver mais idade. 

 c) possuir número maior de filhos dependentes (menores de 18 anos ou inválidos). 

7.5 - Após a aplicação do critério de desempate, o candidato preterido por força do disposto no item acima, 

será considerado para todos os efeitos como eliminado do certame. 

 

VIII - DOS RECURSOS 

 

8 - O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas da publicação dos respectivos 

resultados, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente. 

8.1 - Os recursos do Processo Seletivo deverão ser dirigidos ao Protocolo da Sede da UNIMED – SJC. 

8.2 - O recurso deverá estar fundamentado, devendo nele constar o nome do candidato, número de 

inscrição e endereço para correspondência, bem como, no caso do recurso ir contra o gabarito oficial, da 

indicação de bibliografia utilizada para a contestação, além da oposição da solução reivindicada. 

8.3 - O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 

intempestivo será preliminarmente indeferido.  

8.4 - Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente 

a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não. 

8.5 - Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 
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8.6 - Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico, via site ou, ainda, fora do prazo. 

8.7 - Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial 

definitivo, bem como recurso contra o resultado final. 

8.8 - Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 

 

VIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9 - A inscrição implica o compromisso tácito do candidato de aceitar as condições estabelecidas para a 

realização do presente Processo Seletivo, fixadas neste Edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

9.1 - As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do Processo Seletivo 

de que trata este Edital correrão por conta dos candidatos, que não terão qualquer direito ao ressarcimento 

de despesas de qualquer natureza.  

9.2 - No caso de ocorrência de fato ou situação não prevista, que dificulte ou impossibilite a realização das 

provas no dia, local e horário estabelecidos, o INSTITUTO ZAMBINI reserva-se o direito de adiar o evento, 

efetuando a comunicação dessa decisão por meio do site www.zambini.org.br 

9.3. - O prazo de validade deste Processo Seletivo é até o dia 31 de julho de 2008, improrrogável. 

9.4. - Os candidatos selecionados terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da sua 

convocação pela UNIMED-SJC, para tomar posse como Médico Cooperado. 

9.5.- No caso de desistência de candidato aprovado NÃO haverá substituição deste por candidatos fora da 

lista de classificação. 

9.6. - Será cooperado o médico que cumprir os seguintes requisitos: 

a) ser aprovado no presente Processo Seletivo, respeitando o limite de vagas constantes deste Edital, a 

serem preenchidas até o dia 31 de julho de 2008; 

b) aceitar as normas estabelecidas no Estatuto Social da UNIMED-SJC, disponível no site 

www.zambini.org.br ; 

c) participar do Treinamento para Novos Cooperados a ser ministrado pela UNIMED-SJC em data e local a 

serem definidos; 

d) integralizar, antes da realização do Treinamento para Novos Cooperados, a quota-parte e taxa de 

matrícula, que totaliza o valor de R$ 16.491,39 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta 

e nove centavos). Este valor não é parcelado pela Cooperativa; 

e) comprometer-se a implantar o sistema de processamento de dados utilizado pela UNIMED-SJC para a 

coleta e o envio de contas médicas, imediatamente após sua cooperação. 

9.7 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo o candidato convocado que: 

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) não comparecer aos locais, nas datas e nos horários determinados para qualquer uma das etapas 

previstas, ou deixar de apresentar qualquer documento solicitado; 

c) infringir as normas ou o regulamento do presente Edital. 
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9.8 - A UNIMED-SJC e o INSTITUTO ZAMBINI não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 

apostilas e outros materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Processo Seletivo ou por 

quaisquer informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital. 

9.9 - O INSTITUTO ZAMBINI não fornecerá atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à 

seleção, classificação ou notas de candidatos, valendo, para tal fim, os resultados divulgados no respectivo 

site: www.zambini.org.br 

9.10 - As informações sobre o presente processo seletivo, até a publicação da classificação final, serão 

prestadas pelo INSTITUTO ZAMBINI, através do Serviço de Atendimento ao Candidato – tel: (11) 4083-

2520, de segunda à sexta, das 08 horas às 20 horas, e pela Internet, no site www.zambini.org.br, sendo que 

após a competente homologação serão de responsabilidade da UNIMED – SJC a prestação de 

informações. 

9.11 - Toda documentação referente a este Processo Seletivo será enviada para a UNIMED - SJC após o 

término do certame. 

9.11.1 - Os documentos referentes aos itens 2, 2.1 e seguintes serão avaliados pela UNIMED – SJC, no ato 

de assinatura do termo de Adesão à Cooperativa e deverão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada com prazo máximo de 15 dias. 

9.12. - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o INSTITUTO ZAMBINI e a 

UNIMED - SJC poderão anular a inscrição, prova ou classificação do candidato, desde que sejam 

verificadas falsidades de declaração, ausência de documentos probatórios ou irregularidades no Certame. 

 
 
São José dos Campos, 15 de janeiro de 2008. 
 

 

 

 

 

ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
TEMAS COMUNS A TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS 
 
a) Língua Portuguesa: Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Flexão nominal e verbal. Pronomes: 
emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais; Vozes do verbo; 
Pontuação; Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Ocorrência da crase; Intelecção de 
texto.  
 
b) Estatuto Unimed – SJC; Legislação Médica e Cooperativismo: Estatuto de Cooperados – Unimed 
SJC, Lei no 5.764, de 1971 e suas posteriores alterações. Legislação Médica: Erro médico: Classificação, 
causas e conseqüências. Responsabilidade civil médica: Caracterização de culpa e classificação; 
conseqüências. Responsabilidade penal dos médicos. Responsabilidade administrativa dos médicos. 
Processo ético-profissional. Relação de empresas de seguros de saúde e de convênios.  Relação médico-
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paciente: respeito, verdade, privacidade e confidencialidade. Consentimento informado na clínica e na 
pesquisa; Atestados médicos; Segredo profissional. 
 
c) Conhecimentos Gerais na Área Médica / SUS: Prontuário Médico; Reanimação Cardio-Respiratória; 
Preenchimento de Declaração de Óbito; Doenças de Notificação Compulsória; Noções de Farmacologia; 
Emergências hospitalares; Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos 
disciplinares dos Conselho Regionais; Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal 
Brasileiro. Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância 
Epidemiológica e Imunização. Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções 
Básicas de Urgência/Emergência na Prática Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. 
Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência 
cardíaca. Edema agudo de pulmão.Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. 
Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. 
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. 
Profilaxia de raiva e tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular cerebral. Estado 
epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio-
encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. Ressuscitação cardio-
pulmonar. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: interpretação de 
gasometria arterial. Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de 
sutura, antibioticoterapia, profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; 
tratamento do choque hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças cardio-
vasculares: avaliação inicial de precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e 
edema agudo de pulmão; embolia pulmonar; emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose 
venosa profunda. Doenças respiratórias: pneumonias, tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, avaliação do paciente com hemoptise. Doenças do aparelho digestivo: esofagites; corpo 
estranho no esôfago; doença ulcerosa péptica; sangramento digestivo alto e baixo; avaliação inicial do 
abdome agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmóide; diarréias agudas; pancreatites agudas e crônicas; 
colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do aparelho gênito-urinário: infecções alta e baixa; 
litíase; orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica. Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de 
sangramento vaginal e infecção urinária durante a gravidez. Doenças infecto-contagiosas: DST. AIDS, 
meningites virais e bacterianas, meningococcemia, tétano, choque séptico. Doenças do sistema endócrino: 
cetoacidose diabética, descompensação diabética hiperosmolar. Doenças neurológicas: AVC, epilepsias. 
Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da 
pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia: avaliação inicial de 
fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. 
Toxicologia: conduta geral nas intoxicações; acidentes por animais peçonhentos. Políticas de Saúde no 
Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. 12º e 13º Conferência Nacional de Saúde. 
Constituição: Seção II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde n.º 
8080/90 e suas posteriores alterações. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a 
construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço legal; As normas 
operacionais do SUS; A questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A estratégia de 
saúde da família – sua evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde. Situação da 
Saúde no Brasil. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA ESPECIALIDADE 
 
1. ESPECIALIDADE: ALERGIA E IMUNOLOGIA  
2. ESPECIALIDADE: ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA  
Conhecimentos específicos: Mecanismos de hipersensibilidade tipo I: IgE,  células efetoras,  mediadores; 
regulação da síntese de IgE. Controle genético das doenças alérgicas. Alérgenos.  Exames 
complementares para o diagnóstico das doenças alérgicas em crianças, adolescentes, adultos e idosos: 
testes  cutâneos de leitura imediata (escarificação, puntura, intradérmicos) e de leitura tardia; testes de 
contato; dosagem de IgE sérica total e específica; prova de função pulmonar; citologia nasal;  
nasofibroscopia; testes de provocação; imagem. Doenças atópicas em crianças, adolescentes adultos e 
idosos.  Epidemiologia, conceito, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico in vivo e in vitro, 
classificação, diagnóstico diferencial, tratamento e profilaxia: asma;  rinoconjuntivite; dermatite atópica.  
Lactente com sibilância. Asma induzida por exercício, Doenças ocupacionais, Aspergilose broncopulmonar 
alérgica Pneumonites de hipersensibilidade Polipose nasal, sinusite e rinite não-alérgica Tosse crônica na 
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criança, adolescente, adulto e idosos. Alergia alimentar  na criança e no adulto Urticária e angioedema. 
Angioedema hereditário. Alergia Oftalmológica Dermatite de contato Reações adversas a drogas: 
epidemiologia, classificação, bases imunoquímicas, fatores de risco, diagnóstico, tratamento e profilaxia. 
Anafilaxia. Reações pseudoalérgicas. Alergia ao látex Alergia  a venenos  de insetos himenópteros Doenças 
alérgicas e gravidez Hipereosinofilia Mastocitose. Tratamento medicamentoso das doenças alérgicas: anti-
histamínicos; corticosteróides; beta-2 agonistas;  anti-colinérgicos; metilxantinas; estabilizadores de 
membrana; anti-leucotrienos. Manejo  da asma e da rinoconjuntivite segundo consensos brasileiros e 
internacionais.  Tratamento da asma aguda grave na criança, no adolescente, no adulto e idosos. 
Prevenção das doenças atópicas: controle ambiental; poluição ambiental.  Imunoterapia.  
 
3. ESPECIALIDADE: ANESTESIOLOGIA 
Conhecimentos específicos: Sistema Nervoso Central: anátomo fisiologia: Sistema Nervoso Autônomo, 
Sistema Respiratório: anatomia, mecânica e circulação pulmonar, transporte de gases e controle. Sistema 
Cardio-circulatório: anatomo-fisiologia; fisiopatologia. Farmacologia Cardiovascular. Sangue: fisiologia e 
fisiopatologia; reposição e transfusão; equilíbrio hidroeletrolíticos; equilíbrio ácido-básico. Fígado e vias 
biliares. Rins e vias urinárias. Preparo pré-anestésico: anestesia venosa,; física e anestesia: farmacocinética 
de anestesia inalatória; farmacologia dos anestésicos locais; anestesias na Raque, (bloqueio subaracnóideo 
e extradural); bloqueios periféricos; sistema endócrino e anestesia; hipotermia e hipotensão induzida; 
transmissão e bloqueios neuromusculares; anestesia em: Obstetrícia, Pediatria, Neurocirurgia; anestesia 
para O.R.L., oftalmologia e Cirurgia Plástica; anestesia ambulatória, e para procedimentos diagnósticos; 
anestesia no tórax aberto; anestesia em Cardiopatas, urgências, Geriatria; recuperação anestésica; 
complicação da anestesia; choque; parada cardíaca e reanimação; monitoração e Terapia Intensiva; 
ventilação artificial; Fisiopatologia e controle da dor. Ética, risco profissional e Medicina Legal. 
 
4- ESPECIALIDADE: CANCEROLOGIA 
a) Conhecimentos Específicos: Epidemiologia do câncer no Brasil, registro de câncer; Fatores de risco e 
medidas preventivas; Conceitos de biologia tumoral, carcinogênese, histologia, proliferação celular, genética 
do câncer, detecção precoce; Diagnóstico e estadiamento; Fatores prognósticos (aspectos histopatológicos 
e imunohistoquímico; Bases do tratamento radioterápico e tratamentos combinados; Bases da cancerologia 
cirúrgica; Princípios da quimioterapia antineoplásica; Princípios e aplicação da terapêutica biológica: 
Imunologia tumoral, anticorpos monoclonais e imunoterapia; Doença de Hodgkin; Linfomas não-Hodgkin; 
Mieloma múltiplo; Leucemia agudas e crônicas; Metástase de primário desconhecido; Tratamento de  
suporte em câncer ; Farmacologia das drogas antiblásticas; Modificadores da resposta biológica 
(interceulinas, interferons, etc); Fatores de crescimento da medula óssea; Avaliação das respostas 
terapêuticas em oncologia clínica; Avaliação do estado geral em oncologia clínica; Avaliação da sobrevida; 
Emergências oncologicas; Epidemiologia, história natural, patologia, diagnostico, estadiamento, prognóstico, 
indicações cirúrgicas, radioterapia e quimioterapia dos seguintes tumores: Câncer da cabeça e pescoço, 
câncer do pulmão, tumores do mediastino, câncer do esôfago, câncer do estômago, câncer do pâncreas e 
do sistema hepatobiliar, câncer do colon do reto, câncer do canal anal, câncer do rim e da bexiga, câncer da 
próstata, câncer do pênis, câncer do testículo, tumores ginecológicos (vulva, vagina, cérvice e endométrio), 
sarcomas uterinos, doenças trofoblastica gestacional, câncer do ovário, câncer da mama, sarcomas das 
partes moles, sarcomas ósseas, câncer de pele, melanoma; Cuidados paliativos;Dor oncológica. 
 
5. ESPECIALIDADE: CARDIOLOGIA 
6. ESPECIALIDADE: CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 
Conhecimentos específicos: Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. 
Insuficiência cardíaca congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas, síncope, morte 
súbita: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hipertensão pulmonar, tromboembolismo 
pulmonar e cor pulmonal e.Hipertensão arterial: fisiopatologia, diagnóstico, terapia. Cardiopatias congênitas 
em adultos e crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, 
angina estável e instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do 
pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. Acometimento cardíaco por doenças 
reumatológicas, hematológicas, neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Miocardiopatias. Valvulopatias. 
Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca. Coronariopatias. Dislipidemias. Emergências cardiológicas. 
Arritmias. Eletrocardiograma básico. Ecocardiograma. Estudo Hemodinâmico. Holter. Cardiopatias 
congênitas cianóticas e acianóticas. Prevenção de doenças cardíacas. 
 
7. ESPECIALIDADE: CIRURGIA CARDIOVASCULAR 
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Conhecimentos específicos: Anatomia topográfica do tóxax, embriologia do coracão e grandes vasos, 
biologia da cécula cardíaca, angiocinese, equilíbrio ácido básico e hidreletrolítico, circulação extracorpórea, 
pós-operatório de cirurgia cardíaca, pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica, suporte ventilatório nas 
principais cardiopatias, suporte circulatório mecânico, cardiopatias congênita acianóticas, cardiopatias 
congênitas cianóticas, valvulopatias adquiridas, doenças dos vasos coronários, doenças da aorta, 
miocardiopatias, tratamento cirúrgico da insuficiência cardíaca terminal, eletrocardiografia, eletrocardiografia 
dinâmica,  ecocardiografia, radiologia do tórax, farmacologia cardiovascular, bloqueios cardíacos. 
 
8. ESPECIALIDADE: CIRURGIA GERAL 
Conhecimentos específicos: Resposta endócrino-metabólica ao trauma. Equilíbrio hidro-eletrolítico e 
ácido-base. Nutrição em cirurgia. Cicatrização e cuidados com a ferida cirúrgica. Infecções e 
antibioticoterapia em cirurgia. Cuidados pré e pós-operatórios. Choque - falência de múltiplos órgãos. 
Hemostasia - terapia transfusional. Fatores de risco no paciente cirúrgico. Princípios gerais de oncologia 
cirúrgica. Transplantes - aspectos gerais. Atendimento inicial ao politraumatizado. Trauma crânio-encefálico 
e raqui-medular. Trauma cervical. Trauma torácico. Trauma abdominal. Trauma pelve-perineal. Trauma 
vascular. Trauma renal e uretral. Queimaduras. Cirurgia da tiróide e paratireóide. Cirurgia da adrenal. 
Cirurgia da mama. Bases da cirurgia torácica. Cirurgia das hérnias. Abdome agudo não-traumático. 
Hemorragia digestiva. Hipertensão porta. Cirurgia do esôfago. Cirurgia do fígado e vias biliares. Cirurgia do 
estômago. Cirurgia do intestino delgado. Cirurgia do cólon, reto e ânus. Cirurgia do pâncreas. Cirurgia do 
baço. Bases da cirurgia vascular. Cirurgia ambulatorial. Bases da cirurgia ginecológica. Bases da cirurgia 
pediátrica. Princípios de cirurgia vídeo-laparoscópica 
 
9. ESPECIALIDADE: CIRURGIA PEDIÁTRICA 
Conhecimentos específicos: Ascaridíase Biliar e Intestinal. Atresia de Delgado.  Atresia do Esôfago. 
Atresia do Reto. Estenose Hipertrófica do Piloro. Fimose. Hérnia Diafragmática. Invaginação Intestinal.  
Megacólon Congênito. Patologia do Canal Inguinal. Patologias Cervicais Congênitas. Tumor de Wilms e 
Neuroblastoma. Cirurgia neonatal. Cirurgia pediátrica geral. Trauma na criança. Tumores na criança. Urologia 
pediátrica. 
 
10. ESPECIALIDADE: CIRURGIA TORÁCICA 
Conhecimentos específicos: Princípios da cirurgia. 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. Anatomia cirúrgica do tórax e órgãos torácicos. Avaliação pré-operatória 
da função pulmonar. Manuseio pré, per e pós-operatório em cirurgia torácica. Métodos de diagnóstico em 
cirurgia torácica. Métodos de drenagem em cirurgia torácica. Afecções do diafragma, do estreito superior e 
parede do tórax. Neoplasias pulmonares e árvore traqueobrônquica. Doenças broncopulmonares 
supurativas. Tratamento cirúrgico do enfisema bolhoso e difuso. Cirurgia das malformações 
broncopulmonares. Cirurgia na tuberculose pulmonar e seqüelas. Patologia cirúrgica das pleuras. Afecções 
cirúrgicas do mediastino. Patologia cirúrgica do esôfago. Traumatismo torácico. Transplante pulmonar. 
Princípios básicos da oncologia torácica. 
 
11. ESPECIALIDADE: CIRURGIA VASCULAR 
Conhecimentos específicos: Semiologia Arterial Periférica; Métodos Invasivos e não Invasivos de 
diagnósticos; Varizes Primárias de Membros Inferiores; Trombose Venosa Profunda Aguda e 
Tromboembolismo Pulmonar; Seqüela 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. 
 
 
12. ESPECIALIDADE: CLÍNICO GERAL 
13. ESPECIALIDADE: GERIATRIA 
Conhecimentos específicos: Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; Doenças 
cardiovasculares: hipertensão arterial;. cardiopatia isquêmica; insuficiência cardíaca; miocardiopatias e 



 14 

valvulopatias; arritmias cardíacas; Aspectos estruturais do coração idoso – inferências clínicas, principais 
cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias; Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar 
obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; 
hipertensão pulmonar; principais afecções pulmonares nos idosos;  Doenças gastrointestinais e hepáticas: 
úlcera péptica; doenças intestinais inflamatórias e parasitárias; diarréia; colelitíase e colecistite; pancreatite; 
hepatites virais e hepatopatias tóxicas; insuficiência hepática crônica; envelhecimento do aparelho digestivo; 
principais afecções do aparelho digestivo dos idosos; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica; 
glomerulonefrites; síndrome nefrótica; litíase renal; envelhecimento renal, incontinência urinária; Doenças 
endócrinas: diabetes mellitus e o envelhecimento; hipotireoidismo e hipertireoidismo; tireoidite e nódulos 
tireoidianos; distúrbios das glândulas supra-renais; distúrbios das glândulas paratireóides; Doenças 
reumáticas: artrite reumatóide; espondiloartropatias; colagenoses; gota; Doenças infecciosas e terapia 
antibiótica; Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; Exames complementares invasivos e não-invasivos 
de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clínicas; Psicologia médica;  Farmacologia;  
Controle de Infecções Hospitalares;  Medicina baseada em evidências; Intoxicações  exógenas;  Doenças 
sexualmente transmissíveis; Doenças neurológicas; AVC, polirradiculoneurites, polineurites, doença 
periféricas; Doenças degenerativas e infecciosas do SNC; Emergências psiquiátricas. Envelhecimento 
cerebral: demências, aspectos psiquiátricos do envelhecimento, síndromes extra piramidais, arteosclerose. 
Nutrição e envelhecimento; Câncer na terceira idade. Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos 
otorrinolaringológicos do envelhecimento. Anestesia. Cirurgia. Fisioterapia. Atendimento multidisciplinar. 
Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas. Problemas éticos em geriatria e clínica geral. O idoso 
deficiente físico ou mental e a dignidade no processo de morrer. 
 
14. ESPECIALIDADE: DERMATOLOGIA 
Conhecimentos específicos: Embriologia e Histologia. Terapêutica. Biodermites. Zoodermatoses. 
Dermatoviroses. Dermatomicoses. Urticária e edema angeoneurótico e prurido estrófulo. Leishmaniose e 
tuberculose. Eczemas. Dermatoses pararreumáticas (coagenoses). Doenças sexualmente transmissíveis. 
Hanseníase. Acne. Genodermatoses e dermatoses de causas desconhecidas. 
 
 
15. ESPECIALIDADE: ENDOCRINOLOGIA 
Conhecimentos específicos: Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo–
hipófise. Neuroendocrinologia: Crescimento normal e aberrante. Acromegalia. Síndromes 
hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de função hipofisária. Tumores hipofisários e 
suprahipofisários, com ou sem repercussão endócrina. Tireóide: Fisiologia tireoidiana. Hiper e 
hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireóides: Fisiologia de regulação do cálcio, fósforo e 
magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo. Diagnóstico diferencial das hipercalcemias. Doenças 
osteometabólicas (Paget, osteoporose, raquitismo). Pâncreas: Diabetes mellitus tipos 1 e 2: fisiopatologia, 
diagnóstico, tratamento e suas complicações. Adrenal: Bio–síntese esteróide e sua regulação. Regulação 
hormonal do metabolismo da água e eletrólitos. Insuficiência adrenal e Síndrome de Cushing. Síndrome de 
excesso de mineralocorticóides. Hiperplasia adrenal congênita. Tumores do córtex adrenal. 
Feocromocitoma. Puberdade e diferenciação sexual: Distúrbios da puberdade e da diferenciação sexual. 
Endocrinologia feminina: Ciclo menstrual normal e patológico. Síndromes anovulatórias. Amenorréias. 
Infertilidade. Síndromes hiperandrogênicas. Tumores ovarianos. Menopausa. Endocrinologia da gestação. 
Andrologia: Fisiologia do eixo hipotálamo / hipófise / testículos. Hipogonadismo, métodos, diagnósticos e 
tratamento. Infertilidade masculina. Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos, fisiopatologia, 
tratamento. Dislipidemias. Endocrinologia do envelhecimento: Principais alterações hormonais da terceira 
idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas: Apudomas. Hipertensão de origem endócrina. Síndrome 
plurimetabólica.  
 
16. ESPECIALIDADE: GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA 
17. ESPECIALIDADE: ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
Conhecimentos específicos: Abordagem de problemas comuns ao sistema digestivo. Afecções orais e 
trato gastrointestinal; Doenças Digestivas. Esôfago. Embriologia, anatomia e anomalias do desenvolvimento 
do estômago; Manometria esofagiana; pHmetria; Testes provocativos; Impedanciometria intra-esofagiana; 
Distúrbios motores do esôfago; Doenças de refloxo gastroesofágico; Esôfago de Barrett; Câncer no 
esôfago; Membranas, anéis e divertículos; Infecções e lesões cáusticas do esôfago; Outras afecções do 
esôfago: corpo estranho, doenças sistêmicas, medicamentos, hematomas, síndrome de Mallory-Weiss, 
síndrome de Boerhaave e outras afecções raras. Estômago e Duodeno. Anatomia, fisiologia e anomalias 
congênitas do estômango; Eletrogastrografia; Métodos de estudo da secreção gástrica; Esvaziamento 
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gástrico; Avaliação da acomodação e percepção gástricas; Histopatologia gastroduodenal; Disturbios da 
motilidade do estômago; Úlcera gastroduodental; Gastrite e gastropatias; Dispepsia; Gastroduodenopatias 
associadas ao uso de AINE; Tumores do estômago; Gastrinoma (síndrome de Zollinger-Ellison) 
Divertículos, vólvulo, dilatação gástica aguda, corpos estranhos (bezoares), infecções crônicas e outras 
doenças raras. Intestino Delgado. Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do intestino delgado. Biopsia 
peroral do intestino delgado. Testes respiratórios com hidrogênio. Testes para avaliação da permeabilidade 
intestinal. Exame coproparasitológico e de coprocultura.  Endoscopia Digestiva. Teste de absorção de 
gorduras, carboidratos e proteínas.   Microbiota gastrointestinal normal na doença e na saúde.   Distúrbios 
motores do intestino delgado.   Mal absorção intestinal: conceito e classificação.   Doença celíaca.   Espru 
tropical.  Doença inflamatória intestinal.   Síndrome do intestino curto.   Síndrome do supercrescimento 
bacteriano.   Pseudo-obstrução intestinal.   Intoxicações alimentares e infecções intestinais. Doença de 
Whipple.   Obstrução intestinal.   Tumores do intestino delgado.   Doença imunoproliferativa do intestino 
delgado.   Gastroenteropatias perdedoras de proteínas.   Tuberculose e histoplasmose intestinal.   
Insuficiência vascular mesentérica.   Enteropatia radiógena.   Transplante intestinal.  Distúrbios da absorção 
de gorduras, proteínas, carboidratos, vitaminas e eletrólitos.   Úlceras e estenoses do intestino delgado.   
Intestino Grosso.   Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do intestino grosso.   Manometria anorretal e 
suas aplicações clínicas.   Defecografia.   Tempo de trânsito colônico.   Biofeedback.   Doença diverticular 
dos cólons.   Pólipos colorretais.   Síndrome do intestino irritável.   Tumores colorretais benignos não-
adenomatosos.   Câncer colorretal.   Apendicite aguda.   Outros processos inflamatórios estruturais e/ou 
infecciosos dos cólons.   Afecções anorretais.   Fígado.   Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do 
fígado.  Testes de função hepática.   Marcadores das hepatites virais.   Biópsia hepática.   
Hiperbilirrubinemias hereditárias.   hemocromatose, doença de Wilson e outras doenças metabólicas.   
Esteatose e esteat-hepatite não-alcoólica.   Hepatites agudas virais.  Hepatites virais crônicas.   Hepatite 
auto-imune.   Doença alcoólica do fígado.   Doença hepática induzida por drogas e agentes químicos.   
Cirrose hepática.   Hipertensão porta.  Síndrome hepatorrenal e síndrome hepatopulmonar.  Cirrose biliar 
primária.   colangite esclerosante primária.   Cistos e abscessos hepáticos.   Tumores do fígado.   Fígado e 
gravidez.  Doença granulomatosa do fígado.   Síndrome de Budd-Chiari e outras afecções vasculares do 
fígado.   Colestase.   Fígado e doenças infecciosas.   Transplante hepático.   Transplante hepático: visão do 
clínico.   Transplante hepático: visão do cirurgião.   Vias Biliares.   Anatomia, fisiologia e anomalias 
congênitas das vias biliares.   Colecistolitíase.   Colecistite aguda.   Litíase das vias biliares.   Outras 
afecções das vias biliares: cistos, fístulas, hemobilia e causas raras de obstrução da árvore biliar.   
Discinesia biliar.   Adenomiomatose e colesterolose da vesícula biliar.   Tumores da vesícula e das vias 
biliares.   Pâncreas.   Cavidade Abdominal. Abcesso intra-abdominal e fístulas digestivas.   Doenças do 
mesentério e do omento.   Doenças do peritônio.   Doenças do retroperitônio. Métodos especiais de 
diagnóstico e tratamento. 
 
18. ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
Conhecimentos específicos: Noções de controle de infecção hospitalar. Epidemiologia clínica e medicina 
baseada em evidências. Noções de hemoterapia em obstetrícia e ginecologia. Anatomia abdominal, pélvica 
e mamária. Noções de técnica cirúrgica em obstetrícia e ginecologia. Colposcopia. Noções gerais: 
cardiotocografia. Utilização de Ultra-som em obstetrícia e ginecologia. Violência sexual. Atendimento em 
situações de emergências clínicas. Infecções pré-natais não viróticas. Infecções pré-natais viróticas. 
Doenças do trato urinário. Hipertensão na gestação. Cardiopatias na gestação. Diabetes na gestação. 
Terapêutica medicamentosa na gestação. Nefropatias na gestação. Traumas mecânicos durante a 
gestação. Morte materna. Embriologia e desenvolvimento fetal. Modificações fisiológicas da gestação. 
Endocrinologia do ciclo grávido-puerperal. Diagnóstico da gravidez/ propedêutica clínica e laboratorial. 
Abortamento espontâneo. Abortamento habitual. Abortamento infectado e choque séptico. Gestação 
ectópica. Doença trofoblástica gestacional. Assistência pré-natal. Avaliação da idade gestacional e 
maturidade fetal. Avaliação da vitalidade fetal. Avaliação do crescimento fetal e crescimento intra-uterino 
retardado. Gravidez múltipla. Prematuridade. Gestação prolongada. Isoimunização ao fator Rh. Indução e 
condução de parto. Assistência ao puerpério. Hemorragia pós-parto. Patologia puerperal: infecção e 
distúrbios tromboembólicos. Sofrimento fetal agudo. Discinesias uterinas. Distócias mecânicas. 
Apresentações fetais anômalas. Rotura prematura de membranas. Morte fetal intra-útero. DPP, placenta 
prévia, rotura uterina. Distúrbios da coagulação. Fisiologia menstrual. Esteroidogênese. Semiologia 
ginecológica. Desenvolvimento puberal normal e anormal. Malformações genitais. Planejamento familiar - 
métodos anticoncepcionais. Amenorréias. Hemorragia uterina disfuncional. Vulvovaginites. DST/AIDS. 
Doença inflamatória pélvica. Dor pélvica crônica. Diagnóstico diferencial do abdômen agudo em ginecologia. 
Incontinência urinária. Miomatose uterina. Anovulação crônica. Endométrios e Dismenorréia. Sídrome pré-
mestrual. Climatério. Patologias Benignas da mama. Infertilidade conjugal. Direitos sexuais e reprodutivos. 
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Segredo profissional. Cesárea a pedido. Atendimento a adolescentes. Reprodução assistida. Procedimentos 
vídeo-laparoscópicos. Histeroscopia. Cirurgias por via vaginal. Técnicas de correção de incontinência 
urinária. Prevenção do câncer ginecológico e mamário. Câncer de colo uterino. Procedimentos cirúrgicos no 
tratamento do câncer de colo uterino. Câncer de endométrio. Câncer de ovário. Procedimentos cirúrgicos 
para tratamento de tumores de endométrio e de ovário. Câncer de vagina e de vulva. Procedimentos 
cirúrgicos para tratamento de tumores de vagina e vulva. Propedêutica mamária. Câncer de mama. 
Procedimentos cirúrgicos em mastologia. Quimioterapia em câncer ginecológico e mamário. Radioterapia 
em câncer ginecológico e mamário. 
 
19. ESPECIALIDADE: HEMATOLOGIA / HEMOTERAPIA 
Conhecimentos específicos: Sistema hematopoiético; Anemias; Síndromes Mieloproliferativas; Síndromes 
Linfoproliferativas; Hemoterapia. Normas Técnicas do Ministério da Saúde. Linfomas (Hodgkin e não 
Hodgkin); Aplasia de medula óssea; Distúrbio da coagulação: doenças de Von Wilerbrand, hemofilia A, 
hemofilia B; Coagulação intravascular disseminada, trombofilia, inibidores da coagulação; Manuseio do 
paciente neutropênico febril; Síndromes mielodisplásicas; Transplante de medula óssea; Anemias: 
fisiopatogenia, diagnóstico diferencial e tratamento; Plaquetopenia: etiologia, diagnóstico diferencial e 
tratamento; Leucopenia e neutropenia: etiologia, diagnóstico diferencial e tratamento. 
 
 
20. ESPECIALIDADE: INFECTOLOGIA 
21. ESPECIALIDADE: INFECTOLOGIA PEDIATRICA 
Conhecimentos específicos: Terapia antimicrobiana. Infecções do trato respiratório. Infecções do trato 
cardiovascular. Infecções do SNC. Infecções de pele e tecidos moles. Infecções do TGI. Infecções ósseas e 
de articulações. DST - AIDS. Infecções nosocomiais. Infecções em pacientes imunossuprimidos. Doenças 
exantemáticas. Patologias Infecciosas: Meningites, SIDA e Infecções Congênitas; Infecção Hospitalar: 
Controle das Infecções Hospitalares em Unidades Pediátricas; Berçário, UTI e Enfermaria. Uso de 
Antimicrobianos. Vigilância Epidemiológica; Uso de Imunobiológicos Especiais; Princípios de Laboratório em 
Virologia. Princípios Básicos de Infectologia - Antibióticos - Infecções Bacterianas - AIDS - Infecções Virais - 
Infecções Hospitalares – Imunizações; HIV: aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos atuais; 
Papilomavírus,  Rotavírus, Meningococo e Pneumococo – esquemas vacinais e novas vacinas; Métodos 
diagnósticos em Infectologia Pediátrica; Diagnóstico de faringo-amigdalites; Diagnóstico das infecções 
respiratórias; Biologia molecular no diagnóstico de infecções bacteremicas; Biologia molecular no 
diagnóstico e seguimento de pacientes com HIV; Diagnóstico das doenças exantemáticas virais: diagnóstico 
diferencial; Hemoculturas; Infecções fúngicas; Meningococo e Pneumococo: perfil microbiológico; Novos 
antibióticos; Detecção de bacteremias por micobactérias em pacientes imunodeprimidos; Epidemiologia 
molecular de Mycobacterium tuberculosis; Epidemiologia molecular de Escherichia coli diarreiogênica; 
Detecção e genotipagem do vírus da hepatite C em amostras clínicas; Métodos para avaliar o padrão de 
resistência do Staphylococcus; Caracterização das bases genéticas da resistência em bactérias como 
enterococos, estafilococos, etc; Comparação entre PCR, antigenemia e NASBA para a detecção da 
infecção pelo citomegalovirus em pacientes transplantados; controle das doenças sexualmente 
transmissíveis; Biologia molecular no diagnóstico de doenças infecciosas; Epidemiologia molecular; 
Infecções por microbactérias; Infecções por citomegalovírus; Infecções por estafilococos. Atuação do 
Infectologista em Neonatologia. 
 
 
22. ESPECIALIDADE: NEFROLOGIA 
Conhecimentos específicos: Insuficiência renal aguda e crônica. Métodos dialíticos. Transplante renal. 
Glomerulopatias agudas e crônicas. Nefropatias intersticiais agudas e crônicas: rim e doenças sistêmicas. 
Hipertensão arterial. Infecção de trato urinário. Doenças císticas renais. Tumores renais. Litíase renal. 
Hematúrias. Doenças congênitas. Prevenção de doenças renais. 
 
 
23. ESPECIALIDADE: NEUROCIRURGIA 
Conhecimentos específicos: Neuroanatomia-Fisiopatogenia do sistema nervoso central; Semiologia dos 
estados alterados da consciência; Neuroradiologia: diagnóstico dos processos expansivos intracranianos 
através da angiografia cerebral e da Tomografia cerebral computadorizada, diagnóstico das alterações 
intrínsecas da vasculatura intracraniana a através da angiografia cerebral; Conceito clínico e de exames 
complementares da “Morte Cerebral”; Síndrome da hipertensão intracraniana; Traumatismo crânio-
encefálico; Traumatismo raqui-medular; Doenças oclusivas das artérias carótidas em trajeto extracraniano; 
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Abordagem cirúrgica da oclusão arterial aguda intracraniana e infarto cerebral; Fisiopatogenia e avaliação 
clínica da hemorragia subaracnóidea espontânea; Tratamento conservador da hemorragia subaracnóidea 
espontânea; Tratamento cirúrgico dos aneurismas intracranianos; Má formação arteriovenosa cerebral: 
quadro clínico e considerações para a abordagem terapêutica; Hemorragias intra-cerebral e intra-cerebelar 
espontânea, quadro clínico e considerações para a abordagem terapêutica; Tumores intracranianos; 
Compressões radículo-medulares; Anomalias congênitas do SNC: defeitos de fusão da linha mediana; 
hidrocefalias, craniostenoses, anomalias de transição crânio-vertebral; Doenças infecciosas e parasitárias 
do SNC; Neuralgias crânio-faciais; clínica, terapêutica medicamentosa e indicações cirúrgicas; Dor: 
aspectos funcionais e indicações cirúrgicas; Epilepsias: etiopatogenia, terapêutica medicamentosa e 
indicações cirúrgicas; Hidrocefalias adquiridas. 
 
24. ESPECIALIDADE: NEUROLOGIA  
25. ESPECIALIDADE: NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 
Conhecimentos específicos Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e 
Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes 
categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbio da atividade cortical superior; comas e 
distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbios do sono. Doença cérebro-vascular. 
Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; 
tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no 
contexto da infecção pelo HIV; epilepcias; hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; 
disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma 
e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: líquor, 
neuroimagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, 
medicina nuclear aplicada à neurologia. Exame neurológico do escolar. Deficit visual. Associado a doenças 
neurológicas. Deficit auditivo. Vertigem. Convulsão febril. Estado de mal epilético. Epilepsia e Síndromes 
epiléticas mais comuns da infância. Paralisia cerebral. Atraso global do desenvolvimento e retardo mental. 
Dislexia. Hiperatividade - deficit de atenção. Autismo. Tiques e Síndrome de Tourette. Cefaléias mais 
comuns da infância. Tumores intra cranianos. Meningites e encefalites. Síncope e distúrbios relacionados. 
Distúrbios do sono, dissonias e parassonias. Perda de fôlego. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo 
não acidental em crianças. Coma. Complicações neurológicas das deficiências nutricionais. 
Envenenamentos e intoxicações. Anormalidades cromossômicas mais comuns. Síndromes neurocutâneas. 
Hipertensão intracraniana. Malformações congênitas. Doenças neuromusculares mais prevalecentes. 
Doenças neurológicas associadas a prematuridade. Encefalopatia hipóxico-isquêmica. Alterações do 
crescimento e desenvolvimento. 
 
26- ESPECIALIDADE: OFTALMOLOGIA  
a) Conhecimentos Específicos: Diagnóstico e tratamento dos traumatismos oculares; Anomalias de 
refração; Correção das ametropias; Afecções da conjuntiva da córnea e da esclera; Afecções do trato uveal; 
Irites, iridiciclites e coroidites; Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico e perimetria; 
Glaucoma crônico, simples, congênito,  agudo e secundário; Estrabismo: forias, paralisias oculares, 
esotropias e exotropias; Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações; Afecções 
da retina: congênitas, traumáticas, inflamatórias, tumores e descolamento; Afecções da órbita: traumáticas,  
inflamatórias e tumorais; Cirurgia da órbita; Manifestações oculares das afecções do sistema  nervoso, 
semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas lesões do simpático. Manifestações oculares nas doenças 
em geral: diabetes, hipertensão arterial e hanseníase; Conjuntivite neonatal.  
 
 
27 - ESPECIALIDADE: ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA 
28 - ESPECIALIDADE: CIRURGIA DE MÃO 
a) Conhecimentos Específicos: Fraturas e luxações: membro superior e inferior, coluna, bacia, na criança. 
Contusões, entorses e ferimentos em geral. História natural da postura e dos desvios angulares fisiológicos 
na criança. Doença osteometabólica (distúrbio do metabolismo do cálcio e do fósforo). Malformações 
congênitas: membro superior e inferior, esqueleto axial. Paralisia cerebral. Mielomeningocele. Doenças 
musculares. Doenças de Legg-Calvé-Perthes. Epifisiolistese proximal do fêmur. Osteomielites e Pioartrites. 
Tumores ósseos benígnos e malignos. Artrite reumatóide juvenil e do adulto. Osteoartrose. Malformações 
adquiridas. Osteocondrites e osteocondroses em geral. Doenças infecciosas específicas do aparelho 
locomotor (Tuberculose, Sífilis, Hansen, Brucelose). Emergências. Biomecânica; Biomecânica localizada  
(MMSS, MMII e Coluna); Embriologia humana; Histogênese óssea; Fisiologia e Bioquímica óssea; 
Consolidação e retardamento de consolidação das fratura; Doenças ósseas metabólicas;  Distúrbios 
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congênitos da osteogênese do desenvolvimento; Deformidades congênitas; Exame músculo-articular; 
Osteomielites e pioartrites; Infecções ósseas específicas: tuberculose, lues, micoses; Tratamento de 
seqüelas de paralisia infantil; Paralisia obstétrica; Paralisia cerebral; Cervicobraquialgias; Pé plano postural; 
Afecções ortopédicas comuns da infância; Pé equinovaro congênito; Hallux Valgus; Lombalgia, 
lombociatalgia e hérnia discal; Escoliose;  Espondilolise e espondilolistese; Epifisiolistese proximal do fêmur; 
Osteocondrites; Moléstia de Perthes; Displasia congênita do quadril; Tratamento das artroses do MMII; 
Ombro  doloroso; Tumores ósseos; Fraturas expostas; Fraturas de escafóide; Fraturas luxações do  carpo; 
Fraturas do punho (Fratura de Colles); Lesões traumáticas da mão; Fraturas dos ossos  do antebraço; 
Fraturas supracondilianas do úmero na criança; Fraturas e luxações da cintura escapular; Fraturas do 
úmero; Fraturas e luxações da cintura pélvica; Fraturas do terço  proximal do fêmur; Fraturas do colo do 
fêmur na criança; Fraturas supracondilianas do fêmur; Fratura do joelho; Lesões ligamentares e meniscais 
do joelho; Fratura da diáfise tibial e  fraturas do tornozelo; Fratura dos ossos do Tarso; Anatomia e 
Radiologia em Ortopedia e  Traumatologia; Anatomia do sistema muscular; Anatomia dos vasos e nervos; 
Anatomia cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. 
 
 
29 - ESPECIALIDADE: OTORRINOLARINGOLOGIA  
a) Conhecimentos Específicos: Anamnese e exame: em otorrinolaringologia; exames especiais e 
audiologia. O Ouvido: embriologia, anatomia e fisiologia; doenças do ouvido externo, médio e mastóide e 
interno; patologias do nervo facial. Nariz e os seios paranasais: anatomia e fisiologia aplicadas; doenças do 
nariz; doenças crônicas e agudas dos seios paranasais; cefaléia e nevralgia. A Cavidade Bucal e a Faringe: 
anatomia e fisiologia da cavidade bucal, da faringe e do pescoço; doenças da cavidade bucal; distúrbios das 
glândulas salivares; doenças da faringe. A Laringe: anatomia e fisiologia; distúrbios benignos da laringe; 
distúrbios da fala e da linguagem. Tópicos relativos à cabeça e ao pescoço: tumorações do pescoço; 
tumores malignos da cabeça e pescoço. Trauma maxilofacial: doenças do esôfago e da árvore 
traqueobrônquica; considerações endoscópicas. Traqueostomia: cirurgia plástica da face. 
 
 
30- ESPECIALIDADE: PEDIATRIA 
a) Conhecimentos Específicos: Cuidados na sala de parto. Reanimação do recém-nascido. Nutrição e 
desnutrição proteico-calórica.Crescimento e desenvolvimento. Manejo de fluídos e eletrólitos. Distúrbios 
metabólicos. Patologias respiratórias agudas e crônicas. Doenças gastrointestinais, endócrinas, renais, 
cardíacas. Anomalias gênito-urinárias. Hematologia. Distúrbios imunológicos e programa de imunização. 
Patologias neurológicas e neuro-musculares. Infecções crônicas e agudas. Patologias ortopédicas e 
cardiológicas. Condições dermatológicas. Síndromes ictéricas e genéticas. Malformações congênitas. 
Condições de saúde da criança brasileira. Organização da atenção à criança. Anemias na infância. 
Convulsões. Patologias cirúrgicas mais freqüentes. Reidratação oral e parenteral. Acidentes por animais 
peçonhentos. Aspiração e ingestão de corpo estranho. Antibioticoterapia em emergência pediátrica. 
Meningites virais e bacterianas. Cetoacidose diabética. Traumatismo cranio-encefálico. Distúrbios do 
equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico. Noções básicas de urgência / emergência em pediatria. Infecções de 
vias aéreas superiores. Pneumopatias agudas. Insuficiência respiratória aguda. Diarréia aguda e desidratação. 
Profilaxia anti-rábica e antitetânica. Doenças exantemáticas na Infância. Estado de mal convulsivo. Insuficiência 
cardíaca congestiva. Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. Abdômen agudo na infância. Infecções 
bacterianas de pele e tecido celular subcutâneo.  
 
 
31- ESPECIALIDADE: PNEUMOLOGIA 
32- ESPECIALIDADE: PNEUMOLOGIA INFANTIL 
a) Conhecimentos Específicos: Fisiopatologia respiratória. Métodos diagnósticos em pneumologia. 
Infecções respiratórias bacterianas e virais comuns; Micobacterioses. Micoses pulmonares. Pneumopatias 
supurativas; bronquiectasias e abscesso do pulmão. Asma brônquica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
Hipertensão arterial pulmonar e cor pulmonale. Insuficiência respiratória. Tromboembolismo venoso. 
Tumores de tórax. Doenças pulmorares intersticiais difusas. Trauma torácico. Pneumopatias por 
imunodeficiências. Poluição e doenças pulmonares. Más-Formações congênitas pulmonares. Vasculites 
pulmonares. Síndromes pulmonares eosinofilicas. Distúrbios respiratórios do sono. Anomalias da caixa 
torácica. Cirurgia redutora de volume pulmonar. Transplante pulmonar. Fibrose cística. Emergências 
respiratórias. 
 
33- ESPECIALIDADE: PSIQUIATRIA 
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a) Conhecimentos Específicos: Neurotransmissores: sono; Neuroimagem; Genética; Avaliação clínica; 
Diagnostico e aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia das doenças infecciosas endócrinas e traumáticas; 
Percepção e cognição; Sociologia e psiquiatria; Epidemiologia; Psicanálise; Teorias da personalidade e 
psicopatologia; Exame do paciente psiquiátrico; Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos; 
Classificações dos transtornos mentais; Transtornos mentais devidos a uma condição médica geral; 
Transtornos relacionados a substancias – dependência química; Esquizofrenia; Outros transtornos 
psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos psicossomáticos; psiquiatria e 
outras especialidades; emergências psiquiátricas; psicoterapias; terapias biológicas; psiquiatria infantil; 
retardo mental; transtornos da aprendizagem e comunicação; psiquiatria geriátrica; psiquiatria hospitalar e 
comunitária; psiquiatria forense; psicofarmacologia ; aspectos do modelo da assistência psiquiátrica.                                                                 
 
34- ESPECIALIDADE: REUMATOLOGIA 
a) Conhecimentos Específicos: Osteoartrite. Reumatismo de partes moles. Lupus eritematoso sistêmico. 
Artrite reumatóide. Espondiloartropatias. Doença muscular inflamatória. Vasculites. Eslerose sistêmica. 
Síndrome de Antifosfolípides. Doença mista do tecido conjuntivo. Febre reumática. Fibromialgia. Artrites 
infecciosas. Artropatias por cristais. Doenças ósseo-metabólicas. Artrite crônica juvenil. Tumores ósseos. 
Doenças da coluna. Artrites reativas. 
 
 
35- ESPECIALIDADE: ULTRASSONOGRAFIA 
a) Conhecimentos Específicos: Ultra-sonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Ultra-sonografia em 
Medicina Interna. Generalidades: a natureza do ultra-som. Princípios básicos, técnicas e equipamentos. 
Indicações da ultra-sonografia. Dopller. Ginecologia e Obstetrícia: anatomia ultrasonográfica da pele 
feminina, estudo ultra-sonográfico do útero normal e patológico, estudo ultra-sonográfico do ovário normal e 
patológico. Doenças inflamatórias pélvicas, contribuição do ultra-som nos dispositivos intra-uterinos. 
Diagnóstico deferencial das massas pélvicas ao ultra-som. Ultra-sonografia nas doenças ginecológicas 
malígnas. Endometriose. Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico da mama normal e 
patológica. Anatomia ultra-sonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-sonográfica fetal. 
Avaliação da idade gestacional. Estudo ultrasonogrjáfico das patologias da primeira metade da gestação. 
Crescimento intra-uterino retardado. Gestação de alto-risco. Gestação Múltipla. Anomalias fetais e 
tratamento prénatal. Placenta e outros anexos do concepto. Medicina interna: estudo ultra-sonográfico, olho, 
órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior ( fígado, vias biliares, vesícula biliar, pâncreas e 
baço), estudo ultrasonográfico da cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e abcesso peritoneais. 
Retroperitôneo, rins e bexiga. Próstatas e vesículas seminais. Escroto, pênis, extremidades. 
 
 
36- ESPECIALIDADE: UROLOGIA 
a) Conhecimentos Específicos: Anatomia; embriologia e anomalias do sistema geniturinário; Propedêutico 
urológico; Litiase e infecções do trato geniturinário; Traumatismo do sistema geniturinário; Neoplasias 
benignas e malignas do sistema geniturinário; Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho 
genital masculino;. Bexiga neurogênica; Doenças vasculares do aparelho geniturinário; Tuberculose do 
aparelho geniturinário; Doenças específicas dos testículos; Urgências do aparelho geniturinário; Doenças 
sexualmente transmissíveis; Disfunção erétil; infertilidade; Cirurgias do aparelho geniturinário - cirurgias 
vídeo laparoscópica; Transplante renal. 
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                                                * Datas prováveis, sujeitas a alterações. 

CRONOGRAMA* 
INSCRIÇÕES 21/01/08 a 15/02/08 
PROVA OBJETIVA 02/03/08 
RESULTADO FINAL 14/03/08 


