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EDITAL Nº 06 – EBSERH - ÁREA MÉDICA - 06 DE MARÇO DE 2014 – RETIFICAÇÃO

O Presidente da Empresa Brasileira  de Serviços Hospitalares–EBSERH,  no uso de suas atribuições legais,  torna pública  a
retificação do Edital Normativo Nº 2 publicado em 24 de fevereiro de 2014, do Concurso Público para a contratação do quadro de
pessoal, visando ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos da Área Médica, com lotação na
MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – MEAC-UFC E HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – HUWC-UFC, conforme a seguir:

1. Retificar, no Anexo III, Conteúdos Programáticos, os conteúdos programáticos conforme segue:

801 – MÉDICO – ANESTESIOLOGIA
1 Física e anestesia. 2 Fármaco‐cinética e fármaco‐dinâmica da anestesia inalatória. 3 Farmacologia dos anestésicos locais. 4
Farmacologia dos anestésicos venosos e inalatórios. 5 Ventilação artificial. 6 Anestesia em pediatria. 7 Anestesia em urgências. 8
Anestesia em obstetrícia e ginecologia. 9 Anestesia em neurocirurgia. 10 Anestesia em cirurgia pulmonar e cardiovascular. 11
Parada cardíaca e reanimação. 12 Monitorização em anestesia. 13 Sistema nervoso autônomo. 14 Complicação de anestesia. 15
Raquianestesia. 16 Anestesia peridural. 17 Monitorização neurofisiológica. 18 Anestesia em cirurgia cardíaca. 19 Monitorização
hemodinâmica. 20 Anestesia em Pediatria.

810 – MÉDICO – CIRURGIA GERAL
1 Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e nutricional  do
paciente cirúrgico.  2 Antimicrobianos em cirurgia geral.  Anestésicos locais.  Anestesia loco regional.  Fios de sutura:  aspectos
práticos  do  seu  uso.  Curativos:  técnica  e  princípios  básicos.  3  Pré  e  pós-operatório  em  cirurgias  eletivas  e  de
urgência/emergência. 4 Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. 5 Imunologia e transplantes. 6 Mecanismos de rejeição.
7 Parede abdominal. Omento. Mesentério e Retroperitôneo. Hérnias da parede abdominal. 8 Choque. Traumatismo abdominal.
Síndrome  compartimental  do  abdome.  9  Traumatismo  torácico.  10  Traumatismo  do  pescoço.  11  Urgência:  abdome  agudo.
Doenças que simulam abdome agudo. Apendicite aguda. Úlcera péptica perfurada. Pancreatite aguda. Isquemia mesentérica.
Obstrução intestinal. Doença diverticular dos cólons. Diverticulite. Coleciste. Litíase biliar. Retocolite ulcerativa. Doença de Crohn.
12 Atendimento ao politraumatizado. Traumatismo crânio-encefálico e raqui-medular. 13 Videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica.
14 Hipertensão porta e cirrose. 15 Queimaduras. 16 Urgências cardiorrespiratórias. 17 Sistema de atendimento pré-hospitalar. 18
Resposta  metabólica  ao  trauma.  19  Hemorragia  digestiva.  20  Doenças  das  vias  biliares.  21  Cirurgia  Geral  no  ciclo
gravídico-puerperal. 22 video-laparoscopia diagnóstica e terapêutica no ciclo gravídico-puerperal. 23 Pré e pós-operatório
em cirurgias eletivas e de urgência/emergência no ciclo gravídico-puerperal.

811 – MÉDICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA
1 Cuidados pré, trans e pós-operatório da criança. 2 Metabolismo cirúrgico em pediatria.  3 Anomalias congênitas da face. 4
Anomalias congênitas do pescoço. 5 Cirurgia da tireoide na criança. 6 Torcicolo Congênito.  7 Afecções cirúrgicas da parede
torácica  da criança.  8  Hérnias do diafragma.  9 Anomalias cirúrgicas do esôfago na criança.  10 Malformações  congênitas  e
problemas perinatais do trato respiratório.  11 Doenças infecciosas cirúrgicas da criança. 12 Anomalias da região inguinal  na
criança. 13 Anomalias da parede abdominal na criança. 14 Trauma abdominal na criança. 15 Anomalias congênitas do trato biliar.
16 Cirurgia do pâncreas na criança. 17 Cirurgia do baço e sistema porta na criança. 18 Anomalias congênitas do estômago e
duodeno. 19 Anomalias congênitas do intestino delgado. 20 Duplicações do trato digestivo. 21 Invaginação intestinal na criança.
22 Apendicite. 23 Enterite necrosante. 24 Doença de Hirschsprung. Constipação intestinal. 25 Anomalias anorretais. 26 Infecção
urinária na criança. 27 Anomalias congênitas do trato urinário superior.  28 Anomalias congênitas do trato urinário inferior. 29
Extrofia vesical. 30 Epispádia. 31 Hipospádia. 32 Intersexo. 33 Anomalias congênitas neurológicas e seu tratamento cirúrgico.  34
Oncologia  pediátrica.  35  Biologia  molecular  aplicada  à  cirurgia  pediátrica.  36  Hemangiomas.  37  Código  de  ética,  Bioética,
Preenchimento da declaração de óbito. 38 Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes. 39 Estratégias de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde. 40 Abdome agudo na criança e no período Neonatal.

816 – MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA
1 Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2 Doenças cardiovasculares no ciclo gravídico-puerperal: hipertensão
arterial,  cardiopatia  isquêmica,  insuficiência  cardíaca,  miocardiopatias  e  valvulopatias  e  arritmias  cardíacas.  3  Doenças
pulmonares no ciclo gravídico-puerperal: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias
e abscessos pulmonares. 4 Doenças gastrointestinais e hepáticas no ciclo gravídico-puerperal:  e insuficiência úlcera péptica,
doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatiastóxicas
hepática  crônica.  5  Doenças  renais no  ciclo  gravídico-puerperal: insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  glomerulonefrites,
síndrome nefrótica e  litíase  renal.  6  Doenças endócrinas  no ciclo  gravídico-puerperal: diabetes  mellitus,  hipotireoidismo e
hipertireoidismo,  tireoidite  e  nódulos  tireoidianos.  7  Doenças  reumáticas  no  ciclo  gravídico-puerperal: artrite  reumatoide,
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espondiloartropatias e gota. 8 Doenças infecciosas e Neurológicas  no ciclo gravídico-puerperal.  9 Exames complementares
invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 10 Emergências clínicas; e no ciclo gravídico-puerperal:
11 Controle de infecções hospitalares. 12 Doenças neurológicas, AVC, polirradiculoneurites, polineurites e doenças periféricas. 13
Doenças degenerativas e infecciosas do SNC.

819 – MÉDICO – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – ULTRASSONOGRRAFIA GERAL 
1.Ultrassonografia  em  Medicina  Interna.  2.Ultrassonografia  ginecológica  e  obstétrica.  3.Ultrassonografia  em  emergências.
4.Ultrassonografia de partes moles e estruturas superficiais, incluindo: tireoide, mama, bolsa escrotal, com avaliação Doppler. 5.
Dopplerfluxometria em medicina interna e em Ginecologia e Obstetrícia. 6 Ultrassonografia no Neonato e na criança.

821 – MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
1 Apresentação comum das manifestações clínicas em endocrinologia. 2 Doença da hipófise e do hipotálamo. 3 Doenças da
tireoide. 4 Doença da paratireoide. 5 Doença da suprarrenal. 6 Diabetes mellitus. 7 Interpretação dos testes em endocrinologia. 8
Diagnóstico e tratamento das doenças endocrinológicas e metabólicas no ciclo gravídico-puerperal.

829 – MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
1 Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. 2 Fisiologia do ciclo menstrual, disfunções menstruais, anomalias
congênitas e intersexo, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e cervicites, doença inflamatória pélvica
aguda e crônica. 3 Abdômen agudo em ginecologia. 4 Endometriose. 5 Distopias genitais. 6Distúrbios urogenitais. 7 Patologias
benignas e malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do ovário. 8 Interpretação de exames citológicos e diagnósticos da
lesão precursora do câncer  cérvico uterino.  9 Noções de rastreamento,  estadiamento e tratamento do câncer  da mama. 10
Esterilidade conjugal e planejamento familiar. 11 Anatomia e fisiologia da gestação. 12 Diagnóstico de gravidez e determinação da
idade  gestacional.  13  Assistência  pré‐natal  na  gestação  normal  e  avaliação  de  alto  risco  obstétrico.  14  Diagnóstico  de
cromossomopatias;  diagnóstico  de  malformações  fetais,  aborto,  gravidez  ectópica,  mola  hydatiforme,  corioncarcinoma  e
transmissões de infecções maternas fetais. 15 Doenças hipertensivas na gestação. 16 Pré‐eclampsia. 17 Diabetes melitus da
gestação. 18 Cardiopatias. 19 Doenças renais e outras condições clínicas na gestação. 20 HIV/AIDS na gestação e prevenção da
transmissão  vertical.  21  Mecanismo  do  trabalho  de  parto.  22  Assistência  ao  parto  e  uso  do  partograma.  23  Distócias.  24
Indicações de cesárias e fórceps. 25 Rotura prematura de membranas. 26 Condução. 27 Indicações de analgesia e anestesia
intraparto. 28 Indicação de histerectomias puerperais. 29 Hemorragia de 1ª e 2ª metade, aborto, mola e ectópica. 30 Sofrimento
fetal crônico e agudo. 31 Prematuridade - trabalho de parto prematuro e rotura prematura de membranas. 32 Condução e
tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. 33 Abdome agudo no ciclo gravídico-puerperal. 34 Cardiopatias na
gravidez.  35  Câncer  na  gravidez.  36  Aconselhamento  pré-concepcional.  37  Drogas  lícitas  e  ilícitas  na  gestação.  38
Tocurgia e mortalidade materna e perinatal. 39 Ética.

834 – MÉDICO – MASTOLOGIA
1 Patologias benignas da mama. Lesões não palpáveis da mama. Exames de imagens em mastologia, indicação, interpretação e
indicação de biópsias. Biologia molecular em câncer de mama. Epidemiologia em câncer de mama. 2 Diagnóstico, estadiamento e
tratamento  cirúrgico  do  câncer  de  mama.  3  Tratamento  neo‐adjuvante  e  adjuvante  em  câncer  de  mama,  quimioterapia,
radioterapia, hormonioterapia. 4 Seguimento pós‐tratamento do câncer de mama. 5 Aspectos anatomo‐patológicos em câncer de
mama. 6 Rastreamento em câncer de mama. 7 Prevenção primária e secundária do câncer de mama. 8 Sarcomas de mama. 9
Manejo de mulheres de alto risco para câncer de mama. 10 Lesões precursoras do câncer de mama. 11 Tipos especiais de câncer
de mama. 12 Situações especiais de câncer de mama: gravidez, mulher idosa e mulher jovem. 13 Metástases em câncer de
mama.  Recidivas  loco  ‐ regionais  do  câncer  de  mama. 14  Patologias  benígnas  e  malígnas  da  mama  no  ciclo
gravídico-puerperal.

836 – MÉDICO – MEDICINA FETAL 
1  Rastreamento  e  diagnóstico  das  Anomalias  Cromossômicas.  2  Malformações  Fetais.  3  Infecções  Congênitas.  4
Procedimentos  Invasivos.  5  Indicações  de  cirurgias  no  ciclo  gestativo.  5.1  Cirurgia  Fetal.  6  Ultrassonografia  em
obstetrícia (bidimensional e tridimensional). 7 Avaliação da vitalidade e maturidade fetais. 8 Aconselhamento genético e
avaliação pré-concepcional, uso de drogas lícitas e ilícitas.

837 – MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA
1 Síndromes coronarianas agudas. 2 Embolia pulmonar. 3 Choque. 4 Parada cardiorrespiratória. 5 Arritmias cardíacas agudas. 6
Insuficiência respiratória aguda. 7 SARA (Síndrome de angústia respiratória aguda). 8 Suporte ventilatório 9 infecções bacterianas
e fúngicas. 10 Infecções relacionadas a cateteres. 11 Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. 12 Insuficiência de múltiplos
órgãos e sistemas (IMOS/SDOM). 13 Sepse. 14 Antibioticoterapia em medicina intensiva. 15 Endocardite bacteriana. 16 Colite
pseudomembranosa. 17 Infecções hospitalares. 18 Translocação bacteriana. 19 Prevenção de infecções em terapia intensiva. 20
Infecções em pacientes imunocomprometidos. 21 Comas em geral. 22 Medidas para controle da hipertensão intracraniana. 23
Morte cerebral. 24 Hemorragia digestiva alta e baixa. 25 Insuficiência hepática. 26 Abdome agudo. 27 Pancreatite aguda. 28 Crise
tireotóxica. 29 Insuficiência renal aguda: métodos dialíticos, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido‐básicos, e rabdomiólise. 30 Pré e
pós‐operatório:  condutas  em  pós‐operatório  de  grandes  cirurgias.  31  Coagulação  intravascular  disseminada  e  fibrinólise,
coagulopatia  de  consumo,  trombólise  e  anticoagulação.  Uso de  hemoderivados  e  hemocomponentes.  32  Aspectos  éticos  e
qualidade em medicina intensiva. 33 Sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular em UTI. 34 Escores de gravidade e avaliação
de prognóstico.  35 As patologias ginecológicas e  obstétricas  com necessidade de tratamento intensivo e  patologias
clínicas e cirúrgicas em geral no ciclo gravídico-puerperal com necessidade de tratamento intensivo.

840 – MÉDICO – NEONATOLOGIA 
1 Assistência ao recém – nascido sadio: sala de parto, rotinas em alojamento conjunto. 2 Cuidados iniciais ao recém-nascido de
baixo peso (pré-termo e pequeno para a idade gestacional). 3 Distúrbios metabólicos. 4 Distúrbios respiratórios, Exame Físico. 5
Icterícia  neonatal.  6  Infecções neonatal.  7 Lesões ao nascimento:  asfixia  neonatal,  hemorragia intracraniana,  traumatismo. 8
Malformações  congênitas.  9  Triagem  neonatal:  erros  inatos  do  metabolismo. 10  Terapia  intensiva  em  neonatologia.  11
Cuidados  intermediários  em  neonatologia.  12  Intermediários  cancuru  em  neonatologia.  13  Cuidados  iniciais  ao
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recém-nascido  macrossômico.  14  Terapia  intensiva  em  neonatologia:  prematuridade,  apneia  da  prematuridade,
modalidades ventilatórias:  ventilação mecânica convencional,  cpap nasal;  displasia broncopulmonar,  persistência do
canal arterial, insuficiência renal no RN, hipertensão pulmonar persistente, nutrição enteral e parenteral, osteopenia da
prematuridade,  retinopatia  da  prematuridade,  convulsões,  abstinência  de  drogas  (RN  de  drogadita).  15  Cuidados
intermediários convencionais e na enfermaria canguru em neonatologia (Termo regulação, humanização no atendimento
ao  recém-nascido,  aleitamento  materno.  16  FOLLOW  UP  DE  RN  de  risco.  17  cuidados  iniciais  ao  recém-nascido
macrossômico.

843 – MÉDICO – NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 
1 Exame neurológico do recém-nascido ao adolescente. Infecções do sistema nervoso. 2 Epilepsia e distúrbios paroxísticos de
natureza não epiléptica. 3 Distúrbios do desenvolvimento do sistema nervoso. 4 Encefalopatias não progressivas e progressivas. 5
Doenças neurocutâneas. 6 Tumores do SNC. 7 Hipertensão intracraniana. 8 Distúrbios do sono. 9 Distúrbios do comportamento.
10  Dificuldades  e  distúrbios  do  aprendizado  escolar.  11  Cefaléias.  Doenças  neuromusculares.  12  Doenças  neurológicas
heredodegenerativas. 13 Ataxias agudas. 14 Infecções congênitas. 15 Afecções dos gânglios da base. 16 Peroxissomopatias. 17
Lisossomopatias. 18 Doenças desmielinizantes. 19 Comas. 20 Traumatismo crâniencefálico. 21 Acidentes vasculares celebrais na
infância. 22 Comprometimento neurológico em doenças sistêmicas. 23 Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 24 Morte
encefálica. 25 Doenças Neurológicas no Recém Nascido.

845 – MÉDICO – OFTALMOLOGIA
1 Embriologia ocular. 2 anatomia e histologia ocular: órbita‐ conteúdo e relações anatômicas. 2.1 Pálpebras e conjuntiva. 2.2
Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. 2.3 Meios dióptricos.  2.4 Músculos extrínsecos. 2.5 Aparelho lacrimal. 3
Fisiologia da visão. 4 Refração: noções de óptica oftálmica. 4.1 Vícios de refração. 4.2 Prescrição de óculos e lentes de contato. 5
Patologia,  diagnóstico  e  tratamento  das doenças  do(a):  órbita,  conjuntiva,  esclera,  úvea,  retina,  vítreo,  cristalino e  aparelho
lacrimal.  6  Glaucoma:  classificação,  quadro  clínico,  diagnóstico  e  tratamento  clínico e  cirúrgico.  7  Estrabismo:  classificação,
quadro clínico, diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico. 8 Repercussões oculares de patologias sistêmicas. 9 Urgências em
oftalmologia:  clínicas  e  cirúrgicas.  10  AIDS  –  manifestações  oculares. 11  Diagnóstico  e  tratamento  da  retinopatia  da
prematuridade. 12 Tratamento com laser.

852 – MÉDICO – PSIQUIATRIA 
1 Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. 2 Transtornos por uso de susbstâncias psicoativas. 3
Esquizofrenia.  4  Outros  transtornos  psicóticos:  esquizoafetivo,  esquizofreniforme,  psicótico  breve,  delirante  persistente  e  delirante
induzido. 5 Síndromes psiquiátricas do puerpério. 6 Transtornos do humor. 7 Transtorno obsessivo‐compulsivo e transtornos de hábitos e
impulsos. 8 Transtornos fóbicos‐ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. 9 Outros transtornos de ansiedade: pânico e ansiedade
generalizada.  10  Transtornos  alimentares.  11  Transtornos  do  sono.  12  Transtornos  de  adaptação  e  transtorno  de  estresse
pós‐traumático.  13  Transtornos  somatoformes.  14  Transtornos  dissociativos.  15  Transtornos  da  identidade.  16  Transtornos  da
personalidade. 17 Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento. 18 Retardo mental. 19 Transtornos do desenvolvimento
psicológico.  20 Transtornos comportamentais  e  emocionais  que aparecem habitualmente  durante  a infância ou adolescência.  21
Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. 22 Interconsulta psiquiátrica. 23 Emergências psiquiátricas. 24 Psicoterapia.
25  Psicofarmacoterapia.  26  Eletroconvulsoterapia.  27  Reabilitação  em  psiquiatria.  28  Psiquiatria  forense.  29  Epidemiologia  dos
transtornos psiquiátricos. 30 Classificação em psiquiatria. 31 Distúrbios e doenças psiquiátricas no ciclo gravídico-puerperal. 32
Uso de drogas lícitas e ilícitas no ciclo gravídico puerperal.

853 – MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
1 Física e efeitos biológicos das radiações. Técnicas radiológicas. Formação de imagem radiográfica e controle de qualidade. Proteção
radiológica. 2 Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. Contrastes radiológicos. 3 Imagenologia do
tórax. 3.1 Doenças pleuro‐pulmonares.  3.2 Massas torácicas. 3.3 Tórax nas emergências.  3.4 Tórax em pediatria.  3.5 Alterações
intersticiais, alveolares e mistas. 4 Imagenologia do aparelho digestivo. 4.1 Métodos e patologias mais comuns. 4.2 Abdome agudo. 4.3
Estudo contrastado. 4.4 Aparelho digestivo em pediatria. 5 Aparelho urinário. 5.1 Imagenologia do aparelho urinário. 5.2 Massas renais.
5.3 Trauma renal. 5.4 Estudo contrastado. 5.5 Aparelho urinário em pediatria. 6 Sistema músculo‐esquelético. 6.1 Imagenologia das
lesões osteomuscular articulares. 6.2 Doenças inflamatórias. 6.3 Massas tumoriais. 6.4 Coluna vertebral. 6.5 Crânio e face (órbita e seios
da face). 7 Primeiros socorros. 8 Choque anafilático. 9 Imagenologia do S.N.C., do T.C.E., do A.V.C. e do S.N.C. em pediatria. 10
Mamografia. 10.1 Técnicas de posicionamento. 10.2 Tumores benignos. 10.3 Tumores malignos. 11 Radiologia intervencionista. 12
Densitometria óssea. 13 Sistema cardiovascular. 14 Bases físicas da ultra‐sonografia. 15 Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do
pescoço, obstétrica e de partes moles. 16 Noções básicas de Doppler. Ultrassonografia intervencionista. 17 Radiologia e diagnóstico
por imagem no ciclo gravídico puerperal. 18 Radiologia e diagnóstico por imagem no neonato.

854 – MÉDICO – RADIOLOGIA INTERNENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA 
1 O exame clínico do paciente vascular. 2 Atividades e abordagens por intervenção radiológica no diagnóstico de tumores e outras
lesões, em angiógrafo 3 Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. 4 Atividades e abordagens por intervenção
radiológica na terapia de lesões oncológicas focais, circunscritas ou compartimentais. 5. Angiografias. 6. Insuficiência arterial crônica das
extremidades. 7. Vasculites na prática angiológica. 8. Arteriopatias vasomotoras. 9. Aneurismas. 10. Síndromes do desfiladeiro cervical.
11.  Insuficiência  vascular  cerebral  extra-craniana.  12  Insuficiência  vascular  visceral.  13  Hipertensão  renovascular.  14  Doença
tromboembólica venosa. 15 Varizes dos membros inferiores. 16 Insuficiência venosa crônica. 17 Linfangite e erisipela. 18 Linfedemas. 19
Úlceras  de  perna.  20  Angiodisplasias.  21  Emergências  vasculares:  oclusões  agudas  e  traumas.  22  Terapêutica  anticoagulanio,
fibrinolítica e antiplaquetária. 23 Terapêutica hemorreológica. 24 Morfologia vascular. 25 Fisiologia vascular. 26 Propedêutica vascular. 27
Métodos complementares não invasivos. 28 Farmacologia vascular. 29 Métodos cirúrgicos em angiologia. 30 Radiologia vascular. 31
Afecções  reumatológicas  correlatas.  32  Afecções  dermatológicas  correlatas.  33  Arteriologia.  34  Flebo-linfologia. 35  Tratamento
Radiológico Invasivo em Obstetrícia. 36. Fetoscopia.

857 – MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
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1 História da Ultrassonografia; formação da imagem, modos de imagem, qualidade da imagem e ajustes básicos; artefatos, padronização
do  exame,  embriologia  do  aparelho  reprodutor,  anatomia  pélvica  comparada,  aspectos  ecográficos  normais,  ciclomenstrual,
malformações Müllerianas. 2 Patologias anexiais: cistos ovarianos disfuncionais, processos inflamatórios, endometriose, neoplasias
ovarianas  e  diagnósticos  diferenciais.3  Anatomia  sonográfica  fetal:  segmento  cefálico,  segmento  torácico,  segmento  abdominal,
membros, coluna vertebral, genitais. 4 Datação gestacional, análise conceitual de curvas de crescimento, conceito de variação biológica,
biometria fetal no primeiro trimestre, biometria fetal no segundo e terceiro trimestres, definição de idade e peso, exercícios práticos,
gemelaridade.  5  Malformações  fetais:  segmento  cefálico,  coluna  vertebral,  segmento  torácico,  segmento  abdominal,  membros,
marcadores US de aneuploidias. 6 Abortamento, neoplasia trofolástica gestacional, gestação ectópica, avaliação do líquido amniótico,
avaliação placentária, restrição de crescimento intra-uterino, avaliação da vitalidade fetal. 7 Avaliação da Maturidade Fetal.

2. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital Normativo e publicações anteriores.

JOSÉ RUBENS REBELATTO
Presidente da EBSERH
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