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2ª Reclassificação para as especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Médica,

Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia e

Traumatologia, Pediatria, Psiquiatria, Neurologia, Otorrinolaringologia, Patologia e

R3 em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Medicina Nuclear e Infectologia.
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2ª Reclassificação para as especialidades de Gastroenterologia, Cirurgia de Mão,

Geriatria e Gerontologia, Hematologia e Hemoterapia, Cardiologia,

Endocrinologia, Pneumologia, Reumatologia, Cirurgia Plástica, Urologia,
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12 30/03/22 3ª Reclassificação para todas as especialidades.

ANEXO II

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS SUGERIDAS PARA A PROVA ESCRITA

1 - ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO

Doenças Cardiovasculares: abordagem do paciente cardiológico, insuficiência cardíaca,

arritmias, hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, cor pulmonale, cardiopatia congênita em adultos,

síndromes coronarianas agudas; doenças do miocárdio, doença pericárdica, valvulopatia cardíaca, e

doenças vasculares periféricas; Doenças Respiratórias: abordagem do paciente com doença respiratória,

bronquite crônica e enfisema, bronquiectasias, doenças pulmonares intersticiais, doenças pulmonares

ocupacionais, lesões pulmonares físicas, químicas e por aspiração, sarcoidose, pneumonias, abscesso

pulmonar, embolia pulmonar, neoplasias pulmonares, doenças do diafragma, da parede torácica, da pleura

e do mediastino e insuficiência respiratória; Doenças Endócrinas: hormônios natriuréticos, distúrbios da

hipófise, distúrbios da tireóide, distúrbios das suprarrenais, diabetes mellitus, hipoglicemia e distúrbios das

células das Ilhotas Pancreáticas, distúrbios poliglandulares e distúrbios dos ovários e testículos; Doenças

Gastrintestinais: diagnóstico por imagem em gastroenterologia, hemorragias digestivas altas e baixas,

endoscopia digestiva, doenças do esôfago, doenças gástricas, úlcera péptica, distúrbios gastrintestinais

funcionais, distúrbio da motilidade gastrointestinal, síndromes diarréicas, síndromes de malabsorção,

doenças intestinais inflamatórias, distúrbios vasculares do intestino, doenças do reto e do ânus,

pancreatites, doenças do peritônio, neoplasias do esôfago, estômago, intestinos, pâncreas, fígado, vesícula

biliar e ductos biliares, hepatites, doenças infecciosas do fígado, distúrbios hereditários, infiltrativos e

metabólicos envolvendo o fígado, hepatopatia alcoólica e cirrose, insuficiência hepática e encefalopatia,

doenças da vesícula biliar e dos ductos biliares; Doenças Hematológicas: anemias, hemoglobinopatias,

leucopenias e leucocitoses, doenças mieloproliferativas, síndrome mielodisplásica, distúrbios

plasmocitários, leucemias, linfomas, distúrbios hemorrágicos e distúrbios trombóticos; Doenças Renais e

Geniturinárias: líquidos e eletrólitos, insuficiência renal aguda e crônica, tratamento da insuficiência renal

irreversível, doenças glomerulares, doenças tubulointersticiais e nefropatias tóxicas, distúrbios tubulares

renais específicos, nefropatia diabética, distúrbios vasculares do rim, nefropatias crônicas hereditárias,

doenças císticas do rim, uropatia obstrutiva, nefrolitíase e tumores renais; Doenças Neurológicas:

abordagem do paciente neurológico, o exame neurológico, distúrbios extrapiramidais, doenças

degenerativas do sistema nervoso, doenças vasculares cerebrais, doenças desmielinizantes, epilepsias,

tumores cerebrais e da coluna vertebral, hipertensão intracraniana, distúrbios nutricionais do sistema

nervoso, doenças do sistema nervoso periférico e doenças dos músculos; Doenças Infecciosas e

Parasitárias: patogenia da febre, terapia antibacteriana, infecções nosocomiais, infecções estreptocócicas,

infecções estafilocócicas, meningites, osteomielite, coqueluche, difteria, doenças causadas pelos

clostrídios, doenças anaeróbicas, infecções entéricas, doenças causadas por microbactérias, doenças

sexualmente transmitidas, leptospirose, riquetsioses, zoonoses, doenças virais, doenças

exantemáticas e caxumba, doenças do grupo dos herpesvírus, micoses sistêmicas, HIV e a

síndrome da imunodeficiência adquirida, protozoonoses, helmintíases, esquistossomose, infestações pelos

nematódios e filariose; Doenças Músculo-esqueléticas e do Tecido Conjuntivo: artrite reumatóide,

espondiloartropatias, artrite infecciosa, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, síndrome de sjögren,

síndromes vasculíticas, grupo da poliarterite nodosa, granulomatose de Wegener, polimialgia reumática e

arterite das células gigantes, miopatias inflamatórias idiopáticas, doenças amiloides, doença de Behçet,

gota e metabolismo do ácido úrico, artropatias por deposições de cristais, policondrite recidivante,

osteoartrite, ombro doloroso, manifestações articulares nas doenças sistêmicas e o uso dos

antiinflamatórios não hormonais, corticosteróides e imunossupressores em reumatologia; Doenças

Nutricionais e Metabólicas: distúrbios do metabolismo dos carboidratos, distúrbios do metabolismo dos



lipídios, distúrbios do metabolismo ósseo e mineral, desnutrição protéico-calórica, obesidade, distúrbios

alimentares, nutrição enteral, nutrição parenteral e conseqüências das alterações dos micronutrientes

(hipovitaminoses); Doenças Alérgicas: complemento, doenças por imunodeficiência primária, urticária e

angioedema, rinite alérgica, asma, anafilaxia, alergias a picadas de insetos, doenças dos imunocomplexos,

alergia medicamentosa, mastocitose e doenças do timo; Envelhecimento e Geriatria: biologia do

envelhecimento, aspectos neuro-psiquiátricos do envelhecimento, delirium e outros problemas da função

mental no paciente idoso e problemas especiais do idoso (fármacos e riscos, problemas intestinais e

vesicais, quedas e fraturas, distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e escaras de decúbito); e Urgências

Clínicas: abordagem do paciente em uma Unidade de Terapia Intensiva, monitoração respiratória no

tratamento crítico, insuficiência respiratória, abordagem clínica do paciente politraumatizado, choques,

comas, intoxicações agudas e envenenamentos por picadas de animais peçonhentos, distúrbios do

equilíbrio hidroeletrolítico.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

Fauci K.J. Braunwald E. et al. Harrison - Medicina Interna. 20ª ed., Rio de Janeiro; Mc Graw Hill,

2016.

II - ÁREA BÁSICA DE CIRURGIA GERAL

Abordagem Clínica do Paciente Cirúrgico: cuidados do pré e pós-operatório, nutrição em

cirurgia, equilíbrio hidro-salino e ácido-básico, choque, resposta endócrina e metabólica ao trauma,

infecções em cirurgia, cicatrização; Princípios de Cirurgia: fundamentos de síntese cirúrgica, assepsia e

antissepsia; Trauma: trauma-torácico, trauma abdominal, fraturas, entorses e luxações, traumatismo

crânio-encefálico, trauma ocular, trauma raqui-medular, trauma vascular, trauma pelviperineal, trauma

facial, trauma cervical; Queimaduras; Patologias Cirúrgicas: olhos, ouvidos, nariz e garganta, pescoço,

tireóide e paratireóide, pulmão, mediastino, fígado, baço, pâncreas, esôfago, estômago, duodeno, vesícula

e arvore biliar, intestino delgado, cólon, reto e ânus; hérnias da parede intestinal; Hemorragia Digestiva;

Obstrução Intestinal; e Abdome Agudo Cirúrgico.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

SABISTON, Courtney M. Townsend. Tratado de Cirurgia: A Base Biológica da Prática Cirúrgica

Moderna.20ª ed., Rio de Janeiro, Elsevier, 2019.

III - ÁREA BÁSICA DE PEDIATRIA

Aspectos Gerais da Assistência à Criança: constituição individual e a criança normal, etiologia

geral da morbidade e da mortalidade na criança, técnica de consulta em pediatria, crescimento e

desenvolvimento do pré-termo ao adolescente, avaliação do crescimento e desenvolvimento físico;

Pediatria Preventiva: higiene, imunização, aconselhamento genético, intoxicações e envenenamentos;

Pediatria Neonatal: Neonatologia Geral: o feto e o recém-nascido, infecções no recém-nascido; Patologia

Pediátrica Geral: do sistema nervoso e psicopatologia, da constituição e do crescimento, da nutrição e do

metabolismo, das glândulas endócrinas, do aparelho urinário, do aparelho digestivo, do fígado, vias biliares

e pâncreas, do coração e aparelho circulatório, do aparelho respiratório, do sangue, SRE e órgãos

hematopoiéticos, do colágeno, da imunidade e alergia; Tumores na Infância; Acidentes na Infância e sua

Prevenção; Desnutrição e Alimentação na Infância; Desidratação e Rehidratação; e Noções de

especialidade afins: ginecologia juvenil, oftalmologia infantil, ortopedia infantil, otorrinolaringologia,

dermatologia e noções básicas de terapia intensiva pediátrica e neonatal.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria - Organizadores: Dioclecio Campos

Junior, Dennis Alexander Rabelo Burns. 4 Edição. Baurueri, SP: Manoele, 2017.

.

IV- ÁREA BÁSICA DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA

Ginecologia - embriologia, anatomia e fisiologia do aparelho genital feminino, anamnese em

ginecologia e obstetrícia, enfermidade da vulva e vagina, enfermidade do colo uterino, câncer do colo

uterino: prevenção, diagnóstico e tratamento, rupturas perineais e prolapso genital, tumores do ovário e do

útero, patologia da mama, esterilidade e infertilidade, amenorréia e distúrbios menstruais, ginecologia do

climatério, ginecologia psicossomática, doença inflamatória pélvica, endometriose, doenças sexualmente



transmissíveis; Obstetrícia - Gravidez: diagnóstico, fecundação, nidação, evolução, abortamento, prenhez

ectópica, prenhez gemelar, complicações da gravidez, AIDS e gestações, pré-natal de gestações normais e

de alto risco, isoimunização, profilaxia de isoimunização, Trabalho de Parto: diagnóstico e assistência à

parturiente, parto normal e tococirurgias, Semiologias do Líquido Amniótico, Cardiotocografia Basal e Intra-

Parto, Medicina Fetal, Puerpério Normal e Patológico, Planejamento Familiar, Aspectos Médico-Legais em

Obstetrícia.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

BEREK, Novak. Tratado de Ginecologia. 15ª Ed., 2016, Rio de Janeiro: Editora Guanabara

Koogan S.A. REZENDE, J. Obstetrícia Fundamental. 14ª ed., 2018, Rio de Janeiro: Editora

Guanabara Koogan S.A

V - ÁREA BÁSICA DE MEDICINA SOCIAL E PREVENTIVA

Epidemiologia: vigilância epidemiológica, estudos epidemiológicos, determinação social da

doença, indicadores sociais na análise de saúde da população, imunização em saúde pública e saúde

comunitária; Administração e Educação em saúde pública: hierarquização dos serviços de saúde,

planejamento, organização e administração de serviços de saúde, política e estrutura administrativa de

saúde pública e reforma sanitária no Brasil, planejamento e execução de programas de educação

comunitária em saúde e campanhas de prevenção, formação e utilização de recursos humanos em saúde

pública; e Saúde Ocupacional e Ambiental: acidente de trabalho, doenças ocupacionais, doenças por

agentes ergonômicos e programas de reabilitação, doenças ambientais.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

ALMEIDA Filho, NAOMARDE & BARRETO, MAURICIO L. Epidemiologia e Saúde - Fundamentos,

Métodos e Aplicações. 1ª ed, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2012.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Imunização 2015.

2 - ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO EM CLÍNICA MÉDICA

Doenças cardiovasculares: abordagem do paciente cardiológico; insuficiência cardíaca;

arritmias; hipertensão arterial; hipertensão pulmonar; cor pulmonale; cardiopatia congênita em adultos;

insuficiência coronariana; doenças do miocárdio; doença pericárdica; valvulopatia cardíaca; doenças

vasculares periféricas e outros distúrbios do coração: tumores, traumatismos e nas doenças sistêmicas.

Doenças respiratórias: abordagem do paciente com doença respiratória; bronquite crônica e enfisema;

bronquiectasias; doenças pulmonares intersticiais; doenças pulmonares ocupacionais; lesões pulmonares

físicas, químicas e por aspiração; sarcoidose; pneumonias; abscesso pulmonar; embolia pulmonar;

neoplasias pulmonares; doenças do diafragma, da parede torácica, da pleura e do mediastino e

insuficiência respiratória. Doenças endócrinas: hormônios natriuréticos; distúrbios da hipófise; distúrbios da

tireóide; distúrbios das supra-renais; diabete melito; hipoglicemia e distúrbios das células das ilhotas

pancreáticas; distúrbios poliglandulares e distúrbios dos ovários e testículos. Doenças gastrintestinais:

diagnóstico por imagem em gastroenterologia; hemorragias digestivas altas e baixas; endoscopia

digestiva; doenças do esôfago; doenças gástricas; úlcera péptica; distúrbios gastrintestinais funcionais;

distúrbio da motilidade gastrintestinal; síndromes diarréicas; síndromes de mal absorção; doenças

intestinais inflamatórias; distúrbios vasculares do intestino; doenças do reto e do ânus; pancreatites;

doenças do peritônio; neoplasias do esôfago, estômago, intestinos, pâncreas, fígado, vesícula biliar e

ductos biliares; hepatites; doenças infecciosas do fígado; distúrbios hereditários, infiltrativos e metabólicos

envolvendo o fígado; hepatopatia alcoólica e cirrose; insuficiência hepática e encefalopatia; doenças da

vesícula biliar e dos ductos biliares. Doenças hematológicas: anemias; hemoglobinopatias; leucopenias e

leucocitoses; doenças mieloproliferativas; síndrome mielodisplásica; distúrbios plasmocitários; leucemias;

linfomas; distúrbios hemorrágicos e distúrbios trombóticos. Doenças renais e geniturinárias: líquidos e

eletrólitos; insuficiência renal aguda e crônica; tratamento da insuficiência renal irreversível; doenças

glomerulares; doenças tubulointersticiais e nefropatias tóxicas; distúrbios tubulares renais específicos;

nefropatia diabética; distúrbios vasculares do rim; nefropatias crônicas hereditárias; doenças císticas do

rim; uropatia obstrutiva, nefrolitíase e tumores renais. Doenças neurológicas: abordagem do paciente

neurológico; o exame neurológico; distúrbios extrapiramidais; doenças degenerativas do sistema nervoso;

doenças vasculares cerebrais; doenças desmielinizantes; epilepsias; tumores cerebrais e da coluna



vertebral; hipertensão e hipotensão intracranianas; distúrbios nutricionais do sistema nervoso; doenças do

sistema nervoso periférico e doenças dos músculos. Químicos; Doenças infecciosas e parasitárias:

patogenia da febre; terapia antibacteriana; infecções nosocomiais; infecções

estreptocócicas; infecções estafilocócicas; meningites; osteomielite; coqueluche; difteria;

doenças causadas pelos clostrídios; doenças anaeróbicas; infecções entéricas; doenças causadas por

micobactérias; doenças sexualmente transmitidas; leptospirose; riquetsioses; zoonoses; doenças virais;

doenças exantemáticas e caxumba; doenças do grupo dos herpesvírus; micoses sistêmicas; HIV e a

síndrome da imunodeficiência adquirida; protozoonoses; helmintíases; esquistossomose; infestações pelos

nematódeos e filariose. Doenças músculo-esqueléticas e do tecido conjuntivo: artrite reumatóide;

espondiloartropatias; artrite infecciosa; lupus eritematoso sistêmico; esclerodermia; síndrome de Sjögren;

síndromesvasculíticas; grupo da poliarterite nodosa; granulomatose de Wegener; polimialgia reumática e

arterite das células gigantes; miopatias inflamatórias idiopáticas; doenças amiloides; doença de Behçet;

gota e metabolismo do ácido úrico; artropatias por deposições de cristais; policondrite recidivante;

osteoartrite; ombro doloroso; manifestações articulares nas doenças sistêmicas e o uso dos

antiinflamatórios não hormonais, corticosteróides e imunossupressores em reumatologia. Doenças

nutricionais e metabólicas: distúrbios do metabolismo dos carboidratos; distúrbios do metabolismo dos

lipídios; distúrbios do metabolismo ósseo e mineral; desnutrição protéico-calórica; obesidade; distúrbios

alimentares; nutrição enteral; nutrição parenteral e conseqüências das alterações dos micronutrientes

(hipovitaminoses). Doenças alérgicas: complemento; doenças por imunodeficiência primária; urticária e

angioedema; rinite alérgica; asma; anafilaxia; alergias a picadas de insetos; doenças dos imunocomplexos;

alergia medicamentosa; mastocitose e doenças do timo. Envelhecimento e geriatria: biologia do

envelhecimento; aspectos neuro-psiquiátricos do envelhecimento; delírio e outros problemas da função

mental no paciente idoso e problemas especiais do idoso: fármacos e riscos, problemas intestinais e

vesicais, quedas e fraturas, distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e escaras de decúbito. Urgências

clínicas: abordagem do paciente em uma unidade de terapia intensiva; monitoração respiratória no

tratamento crítico; insuficiência respiratória; abordagem clínica do paciente politraumatizado; choques;

comas; intoxicações agudas e envenenamentos por picadas de animais peçonhentos.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

1. FAUCI, K.J.BRAUNWALD,E, ET AL. Medicina Interna de Harrison. 19ª ed., Rio de Janeiro; Mc

Graw Hill, 2016.

2. LEE GOLDMAN E DENNIS AUSIELLO. Cecil - Tratado de Medicina Interna. 24ª ed., Rio de

Janeiro; ELSEVIER, 2014.

3. BENJAMIN, IVOR J., GRIGGS, ROBERT C., WING, EDWARD J., FITZ, J. GREGORY. Cecil Essentials

of Medicine, 24ª Ed. Elsevier Inc., 2016.

4. FAUCI,K.J. BRAUNWALD, E, ET AL. Harrison Manual of Medicine, 19ª ed. Mc Graw Hill, 2016.

5. Advanced Trauma Life Suport ATLS Student Course Manual, American College of Surgeons,

10 ed. 2017.

6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Febre amarela: guia para

profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. - 1. ed., atual. - Brasília:

Ministério da Saúde, 2017.

7. Recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2020.

8. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva.Estimativa

2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro, RJ. INCA, 2019.

3 - ESPECIALIDADE COM PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL

PRIMEIRA PARTE: 1.Resposta Endócrina-Metabólica ao Trauma. 2.Equilíbrio Hidro-Eletrolítico e

Ácido-Base. 3.Nutrição em Cirurgia. 4.Cicatrização e Cuidados com a Ferida Cirúrgica. 5.Infecções e

Antibioticoterapia em Cirurgia. 6.Cuidados Pré e Pós-Operatórios. 7.Choque - Falência de Múltiplos Órgãos.

8.Hemostasia - Terapia Transfusional. 9.Fatores de Risco no Paciente Cirúrgico. 10.Princípios Gerais de

Oncologia Cirúrgica. 11.Transplantes - Aspectos Gerais. 12. Cirurgia Robótica. 13. Cabeça e Pescoço.

SEGUNDA PARTE: 1.Atendimento Inicial ao Politraumatizado. 2.Trauma Crânio-Encefálico e Raqui-Medular.



3.Trauma Cervical. 4.Trauma Torácico. 5.Trauma Abdominal. 6.Trauma Pelve-Perineal. 7.Trauma Vascular.

8.Trauma Renal e Ureteral. 9.Queimaduras. TERCEIRA PARTE: .Cirurgia da Tireóide e Paratireóide. 2.Cirurgia

da Adrenal. 3.Cirurgia da Mama. 4.Bases da Cirurgia Torácica e Mediastino. 5.Cirurgia das Hérnias, Parede

Abdominal e Peritônio. 6.Abdome Agudo Não-Traumático. 7.Hemorragia Digestiva. 8.Hipertensão Porta.

9.Cirurgia do Esôfago. 10.Cirurgia do Fígado e Vias Biliares. 11.Cirurgia do Estômago. 12.Cirurgia do Intestino

Delgado. 13.Cirurgia do Cólon, Reto e Ânus. 14.Cirurgia do Pâncreas. 15.Cirurgia do Baço. 16.Bases da

Cirurgia Vascular. 17.Cirurgia Ambulatorial. 19 18.Bases da Cirurgia Ginecológica. 19.Bases da Cirurgia

Pediátrica. 20. Bases da Cirurgia da Obesidade Mórbida. 21. Princípios de Cirurgia Video Laparoscópica.

22.Cirurgia do Paciente Idoso. 23. Neurocirurgia. 24. Bases da Cirurgia Plástica. 25. Bases da Cirurgia

Urológicas.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:

SABISTON, Towsend C. Tratado de Cirurgia. 19. Ed. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2015.

FREIRE, Evandro. Trauma: A Doença dos Séculos. 1. Ed. Rio de Janeiro: Ateneu, 2001.

4 - ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA PLÁSTICA OU ORTOPEDIA E

TRAUMATOLOGIA - CIRURGIA DE MÃO

História da cirurgia da Mão; anatomia dos membros; semiologia e biomecânica do membro

superior; cicatrização e conscilidação óssea; cuidados operativos; reabilitação do membro superior;

órteses e próteses; microcirurgia; princípios de cirurgia vascular, neurológica, plástica e ortopédica;

atendimento ao politraumatizado e ao trauma grave de membro superior; princípios e métodos de

osteossintese e de fixação externa; traumatismo osteo-articulares e membro superior e suas seqüelas;

lesões dos nervos periféricos e sua seqüelas; tratamento da perda de cobertura cutânea - convencional e

microcirúrgica; tratamento de perda óssea - convencional e transporte ósseo; amputações, reconstruções

microcirurgicas e reimplantes; complicações de traumatismos do membro superior; sindrome

compartimental - aguda e crônica; afeccções da unha; deformidades congênitas dos membros superiores;

artrodeses e artroplastias; artroscopia das articulações do membro superior; tendinopatias e outras

entesopatias do membro superior; patologia neurológica e paralisias do membro superior; doenças

reumáticas no membro superior; ostecartrose primárias e secundárias do membro superior; síndromes

dolorosas e tratamento da dor; tumores e pseudotumores do membro superior; infecções ósseas e de

partes moles do membro superior; patologias do tecido conjuntivo e fáscias do membro superior.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:

Greenś Operative Hand Surgery - WOLF, HOTCHKISS, PEDERSON, KOZIN, COHEN - 7th ed. -

Elsevier - 2017

Traumatismo de Mão - PARDINI - 4ª ed. - Editora Medbook - 2008.

Cirurgia de Mão - Lesões não traumáticas - Pardini - 2ª Ed. - Editora Medbook - 2008;
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5 - ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO EM ORTOPEDIA - R4 OPCIONAL

Artroscopia do ombro; instabilidade do ombro; sindrome do impacto; lesão do manguito

rotador; lesões da cabeça longa do bíceps; lesão SLAP; tendinite calcária; capsulite adesiva; conceitos em

artroplastia do ombro; indicações de artroplastia do ombro; artrose da articulação acrômio clavicular;

fratura da extremidade proximal do úmero; fratura da escápula; luxação acrômio clavicular; epicondolite

medial e lateral do cotovelo; artrose do cotovelo; instabilidade do cotovelo; fraturas do cotovelo; exames

físico e complementares para ombro e cotovelo; vias de acesso do ombro e cotovelo; biomecânica do

ombro e cotovelo e artroplastia do cotovelo.
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6 - ESPECIALIDADES COM O TERCEIRO ANO OPCIONAL (R3) EM ANGIORRADIOLOGIA E

CIRURGIA ENDOVASCULAR

Diagnóstico em Cirurgia Vascular: avaliação clínica do paciente com doença vascular, eco

Doppler: princípios fundamentais, pletismografia, angiotomografia, angiorressonância magnética,

arteriografia e flebografia; Terapia clínica e medicamentosa: tratamento clínico da aterosclerose periférica,

anticoagulação, antiagregantes plaquetários, tratamento trombolítico; Aneurismas arteriais: diagnóstico,

tratamento cirúrgico e endovascular; Doenças arteriais obstrutivas crônicas: obstruções aortoilíaca e

infrainguinal, tratamento cirúrgico, endovascular e derivações extra-anatômicas; Isquemia aguda e trauma

vascular; Complicações em cirurgia vascular: diagnóstico e tratamento; Isquemia visceral e hipertensão

renovascular; Doença obstrutivade carótidas extracranianas, de tronco supra-aórtico e de artérias

vertebrais; Insuficiência venosa crônica; varizes de membros inferiores: tratamento clínico, escleroterápico

e cirúrgico; Trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, trombofilias; Linfedemas, linfangites

e erisipelas; Amputações por doenças vasculares, reabilitação pós amputação; Pé diabético; Acessos

vasculares para hemodiálise e quimioterapia; Técnicas Endovasculares: acesso, meios de contraste,

avaliação, interpretação e realização de exames radiológicos vasculares, técnicas de tratamento

endovascular, cuidados e prevenção em uso de Raio X e substâncias ionizantes, materiais utilizados em

procedimento endovascular.
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