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ANEXO I-H. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: 
MÉDICO VASCULAR. 

 
ATUALIDADES: (Médico Vascular) 
Questões relacionadas à Saúde Pública (fatos e notícias), divulgadas em revistas, jornais, televisão, internet, portal oficial 
Ministério da Saúde, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2019, no Brasil e no Mundo. 
 
PORTUGUÊS: (Médico Vascular) 
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. Informações 
literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. Estruturação do 
texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem: 
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. Acentuação gráfica. 
 
LEGISLAÇÃO: (Médico Vascular) 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf 

BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm 

Norma Operacional Básica – NOB 1/96 - Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1996/prt2203_05_11_1996.html 

Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html 

O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf 

Código de Ética Médica/ Conselho Regional de Medicina (CRM). Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf 

BRASIL.M Manual Instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) Brasília DF 
2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_instrutivo_rede_atencao_urgencias.pdf 

Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em: 
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/maio/governo-federal-lanca-nova-edicao-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-eca/ECA2019digital.pdf 

Manual de rotinas para atenção ao AVC, 2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rotinas_para_atencao_avc.pdf 

 
ESPECÍFICO: (Médico Vascular) 
Anatomia arterial e venosa; Anatomia do sistema linfático; O exame vascular; Cuidados clínicos com pacientes diabéticos ; 
Métodos não invasivos: doppler ultra-som e pletismografia; Métodos não invasivos: duplex scan arterial; Métodos não 
invasivos: duplex scan; Angioplastia transluminal pecutânea e stents endovasculares; Endoprótese na correção dos 
aneurismas da aorta abdominal; Radiologia vascular e intervencionista na urgência; Trombose;  Tromboflebite superficial; 
trombose venosa; Insuficiência venosa crônica; Microvarizes e telangectasias; Complicações da escleroterapia; Varizes dos 
membros inferiores; tratamento cirúrgico das varizes; Ligadura endoscópica subfascial de veias perfurantes insuficientes; 
Recidiva de varizes; Rotura de varizes; Insuficiência venosa crônica; Doença venosa e exercício físico; úlcera varicosa; 
Elastocompressão; Úlcera de origem não vascular; linfangites e erisipelas; Complicações das linfangites; Tratamento 
fisioterápico do linfedema; Linfedema; Tratamento clínico do linfedema; Tratamento cirúrgico do linfedema;  Isquemia de 
membros inferiores; Oclusão arterial aguda; Pé diabético; Debridamentos e amputações; Aspectos técnicos das amputações 
dos membros inferiores; Isquemia crônica crítica de membros; Lesões combinadas aortoilíaca ou aortofemoral e 
femoropoplítea ou femorodistal na isquemia crônica crítica; Diagnóstico do aneurisma da aorta abdominal; Aneurismas da 
aorta abdominal; Aneurismas viscerais e periféricos;  Isquemia cerebral de origem extracraniana: diagnóstico e tratamento 
clínico; Cirurgia carotídea; Atendimento inicial ao traumatizado multissistêmico com lesão vascular; Traumatismos de 
grandes vasos abdominais; Traumatismo arterial de membros inferiores; Angiodisplasias; Arterites e vasculites de interesse 
cirúrgico; Farmacoterapia nas doenças vasculares periféricas. 
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