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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM EMPREGOS
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EDITAL Nº 06 – EBSERH- ÁREA MÉDICA E ÁREA ASSISTENCIAL - 26 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 02 publicado em 21 de março 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 e Área Assistencial, com lotação no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,
conforme a seguir:
1. Retificar, no Anexo III, Conteúdos Programáticos, o conteúdo programático conforme segue:
802 – MÉDICO - CARDIOLOGIA – ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA
1 Indicações, técnicas, complicações e interpretação de estudos eletrofisiológicos invasivos para bradi e taquiarritmias. 2
Indicações e interpretação de eletrocardiografia convencional e de alta resolução, Holter de rítmo, teste ergométrico
aplicado a arritmias, cardioestimulação transesofágica, tilttest, métodos de imagem relevantes, monitor de eventos
(loop recorder), etc. 3 Aspectos essenciais dos novos métodos diagnósticos e terapêuticos, incluindo mapeamento
eletroanatômico e ultrassom intracardíaco. 4 Indicações e efeitos de marcapassos (incluindo ressincronizadores) e
desfibriladores implantáveis (CDI), ablação por cateter e cirúrgica no tratamento de arritmias cardíacas. 5 Seguimento
clínico e complicações dessas terapêuticas. 6 Aplicações e biofísica da energia de radiofreqüência e de outras fontes
(laser, ultrassom, crioablação). 7 Indicações e efeitos da cardioversão, desfibrilação, e da ressuscitação cardiopulmonar.
8 Farmacocinética e uso clínico de drogas antiarrítmicas e de outros fármacos que afetem a atividade elétrica do
coração. 9 Avaliação e manejo de pacientes adultos e pediátricos (ambulatoriais e internados) que apresentem
síndromes clínicas decorrentes ou causadoras de arritmias. 10 Estratificação de risco para morte súbita: preditores
clínicos e exames (variabilidade RR, micro alternância de onda T, etc.). 11 Formação e propagação de impulsos elétricos
normais e anormais, participação do sistema nervoso autônomo na atividade elétrica cardíaca, e mecanismos das
arritmias e distúrbios de condução. 12 Fisiopatologia das arritmias cardíacas. 13 Aspectos genéticos das arritmias, e
anomalias dos canais iônicos. 14 Ensaios clínicos relevantes nas áreas de arritmias clínicas, eletrofisiologia e dispositivos
implantáveis.
2. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital Normativo e publicações anteriores.
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