
 
 

TEMAS DE ESTUDO PARA A PROVA ESCRITA  
 
TEMAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA  – SEM PRÉ-REQUISITO 
 
Clínica Médica – Doenças do Sistema Neurológico. Doenças do Sistema Endócrino. Doenças do 
Aparelho Cardiocirculatório. Doenças Hematológicas. Doenças Oncológicas. Doenças do Aparelho 
Respiratório. Doenças dos Rins e Vias Urinárias. Doenças da Pele e Tecido Subcutâneo. Doenças 
Reumatológicas. Doenças do Aparelho Digestório. Doenças Mentais em adultos e idosos. Doenças 
Infectocontagiosas. Achados da história natural, exame físico e/ou métodos diagnósticos 
complementares das doenças de pacientes adultos e idosos. Aspectos éticos e bioéticos no atendimento 
de pacientes adultos e idosos. Urgências e emergências clínicas. 
 
Cirurgia Geral - Avaliação Pré-operatória em pacientes adultos e idosos. Anatomia. Técnicas cirúrgicas 
das afecções de pacientes adultos e idosos. Achados da história natural, exame físico e/ou exames 
complementares das afecções cirúrgicas de pacientes adultos e idosos. Complicações cirúrgicas de 
pacientes adultos e idosos. Aspectos éticos, bioéticos e nutricionais no atendimento de pacientes 
cirúrgicos adultos e idosos. Afecções relacionadas à cirurgia geral, cirurgia do trauma, cirurgia 
videolaparoscópica, coloproctologia, otorrinolaringologia, urologia, neurocirurgia, cirurgia vascular, 
cirurgia torácica, cirurgia plástica e ortopedia. Urgências e emergências cirúrgicas. 
 
Ginecologia e Obstetrícia – diagnóstico e tratamento das doenças do sistema gênito-urinário. Anatomia. 
Endocrinologia ginecológica. Climatério. Neoplasia genital. Mastologia. Reprodução Humana. 
Ginecologia Geral. Obstetrícia Básica – Embriologia, Pré-Natal, Parto e Puerpério.  Patologias 
Obstétricas. Intercorrências clínico-cirúrgicas obstétricas; DST/AIDS. Aspectos éticos e bioéticos no 
atendimento de mulheres. Urgências e emergências ginecológicas e obstétricas. 
 
Pediatria – Doenças do Sistema Neurológico. Doenças do Sistema Endócrino. Doenças do Aparelho 
Cardiocirculatório. Doenças Hematológicas. Doenças Oncológicas. Doenças do Aparelho Respiratório. 
Doenças dos Rins e vias urinárias. Doenças do Aparelho Digestório. Doenças da Pele e Tecido 
Subcutâneo, Doenças Reumatológicas. Doenças Infectocontagiosas. Doenças Mentais em crianças e 
adolescentes. Achados da história natural, exame físico e/ou em exames complementares das doenças 
de crianças e adolescentes. Cuidados primários na infância e na adolescência - crescimento e 
desenvolvimento; aleitamento materno; imunização. Aspectos éticos e bioéticos no Atendimento de 
Crianças e Adolescentes. Urgências e emergências pediátricas. 
 
Medicina Preventiva e Social – Política Nacional de Atenção Básica à Saúde – Organização do Sistema 
Nacional de Saúde; Promoção e Vigilância em Saúde na Atenção Primária à Saúde; Controle Social em 
Saúde; Principais indicadores de saúde de interesse para a gestão da saúde; Redes de Atenção à Saúde 
– Gestão em Saúde; Conceitos e Princípios da Estratégia de Saúde da Família. Aspectos éticos e 
bioéticos no atendimento de famílias e comunidades. Epidemiologia. 
 
TEMAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA  – COM PRÉ-REQUISITO EM 
CIRURGIA GERAL 
 
Cirurgia Geral - Avaliação Pré-operatória em pacientes adultos e idosos. Anatomia. Técnicas cirúrgicas 
das afecções de pacientes adultos e idosos. Achados da história natural, exame físico e/ou exames 
complementares das afecções cirúrgicas de pacientes adultos e idosos. Complicações cirúrgicas de 
pacientes adultos e idosos. Aspectos éticos, bioéticos e nutricionais no atendimento de pacientes 
cirúrgicos adultos e idosos. Afecções relacionadas à cirurgia geral, cirurgia do trauma, cirurgia 
videolaparoscópica, coloproctologia, urologia, cirurgia vascular, cirurgia torácica e cirurgia plástica. 
Urgências e emergências cirúrgicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA  – COM PRÉ-REQUISITO EM 
CLÍNICA MÉDICA 
 
Clínica Médica – Doenças do Sistema Neurológico. Doenças do Sistema Endócrino. Doenças do 
Aparelho Cardiocirculatório. Doenças Hematológicas. Doenças Oncológicas. Doenças do Aparelho 
Respiratório. Doenças dos Rins e Vias Urinárias. Doenças da Pele e Tecido Subcutâneo. Doenças 
Reumatológicas. Doenças do Aparelho Digestório. Doenças Mentais em adultos e idosos. Doenças 
Infectocontagiosas. Achados da história natural, exame físico e/ou métodos diagnósticos 
complementares das doenças de pacientes adultos e idosos. Aspectos éticos e bioéticos no atendimento 
de pacientes adultos e idosos. Urgências e emergências clínicas. 
 
TEMAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA  – COM PRÉ-REQUISITO EM 
ORTOPEDIA E CIRURGIA PLÁSTICA 
 
Avaliação Pré-operatória em pacientes ortopédicos ou submetidos à cirurgia plástica. Técnicas cirúrgicas 
das doenças dos pacientes ortopédicos ou submetidos à cirurgia plástica. Diagnóstico e tratamento das 
afecções cirúrgicas de pacientes ortopédicos ou submetidos à Cirurgia Plástica. Achados da história 
natural, exame físico e/ou métodos diagnósticos complementares das doenças de pacientes ortopédicos 
ou submetidos à cirurgia plástica. Aspectos éticos e bioéticos no atendimento de pacientes ortopédicos 
ou submetidos à cirurgia plástica. Urgências e emergências em pacientes ortopédicos ou submetidos à 
cirurgia plástica. 
 
TEMAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA  – COM PRÉ-REQUISITO EM 
CIRURGIA TORÁCICA 
 
Avaliação Pré-operatória em pacientes pneumológicos ou submetidos à cirurgia torácica. Anatomia do 
tórax, pulmão, coração, esôfago e mediastino. Técnicas cirúrgicas das doenças de pacientes 
pneumológicos ou submetidos à cirurgia torácica. Manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento das afecções clínicas e cirúrgicas de pacientes pneumológicos ou submetidos à 
cirurgia torácica. Achados da história natural, exame físico e/ou métodos diagnósticos complementares 
das doenças de pacientes pneumológicos ou submetidos à cirurgia torácica. Complicações da cirurgia 
torácica. Aspectos éticos e bioéticos no atendimento de pacientes pneumológicos ou submetidos à 
cirurgia torácica. Urgências e emergências em pacientes pneumológicos ou submetidos à cirurgia 
torácica. 
 
TEMAS DE ESTUDO PARA PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA  – COM PRÉ-REQUISITO EM 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
 
Avaliação Pré-operatória e pós-operatória de pacientes submetidos a procedimentos 
otorrinoaringológicos. Anatomia. Técnicas cirúrgicas das doenças otorrinolaringológicas. Manifestações 
clínicas, diagnóstico e tratamento das afecções relacionadas a bucofaringologia, laringologia, 
estomatologia, otologia e otoneurologia, rinologia sinusologia, tumores de face, pescoço e base do 
crânio. Achados da história natural, exame físico e/ou métodos diagnósticos complementares das 
doenças otorrinoaringológicas. Estética facial. Cirurgia do Trauma. Mal-formações congênitas. 
Crescimento e desenvolvimento craniofacial intra e extrauterino. Aspectos éticos e bioéticos no 
atendimento de pacientes submetidos a procedimentos otorrinoaringológicos. Cirurgia 
craniomaxilofacial, cirurgia plástica ocular, síndrome com deformidade craniofacial, fissuras 
labiopalatinas, disfunções de articulação temporomandibular, cirurgia ortognástica, enxertos e retalhos, 
displasias craniofaciais, disostoses craniofaciais, menigoencefaloceles, menigoceles, craniossinostoses, 
fraturas craniofaciais. Urgências e emergências em otorrinolaringologia. 
  


