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O MELHOR JEITO DE ESTUDAR É O SEU
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
INTENSIVO 2019

O curso contempla os 85 temas que mais caem nas provas de Residência 
Médica, de acordo com dados de incidência dos últimos 5 anos.

O conteúdo é oferecido em diferentes formatos (vídeos, podcasts,
livros físicos e digitais) para ajudar na fixação e para adaptar-se

ao perfil e à rotina de cada aluno.

• Videoaulas: conteúdo teórico detalhado, com duração de 45 a 60 minutos;

• Vídeo pílula: dicas e insights para memorizar assuntos importantes, com
duração de 3 a 5 minutos;

• Vídeo de resolução de questão: dicas, pegadinhas e macetes para as principais
provas, com duração de 20 minutos.

• Podcasts: áudios com atualização de conteúdos e reforço dos principais
tópicos que caem na prova;

• Provas na íntegra dos últimos 5 anos;

• Simulados com 45.000 questões disponíveis que podem ser personalizados de 
acordo com a instituição, especialidade e ano.

• 7 livros impressos (enviados para o aluno) e digitais (disponibilizados na plataforma).  

vídeos

livros

ainda mais

Disponibilização do conteúdo*

A partir de: 05/08/2019
Data limite de acesso à plataforma: 29/02/2020
*Conteúdo disponibilizado em módulos. 
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Atendimento inicial ao politraumatizado

Choque

Trauma torácico

Cirurgia do Trauma

Trauma abdominal

Queimaduras

Trauma cranioencefálico

Cirurgia Geral

Conceitos de abdome agudo e abdome 
agudo inflamatório: apendicite e 
pancreatite aguda

Cuidados pré-operatórios 

Anestesia

Cuidados e complicações pós-operatórios

Cicatrização, suturas e feridas

TEMAS ABORDADOS NO CURSO:

CLÍNICA CIRÚRGICA 

Colelitíase

Colecistite aguda

Colangite aguda

Câncer de vesícula

Cirrose hepática e tumores hepáticos

Diarreias e doenças
inflamatórias intestinais

Doença do refluxo gastroesofágico 

Câncer de esôfago

Doença ulcerosa péptica 

Gastroenterologia

Neoplasia gástrica maligna

Abdome agudo obstrutivo 

Câncer de cólon e reto

Hérnias de parede abdominal 

Tratamento cirúrgico da
obesidade mórbida

Doença diverticular dos cólons 

Doenças orificiais

Coledocolitíase

Tumores periampulares

Infecção do trato urinário 

Litíase urinária 

Urologia

Câncer de próstata  
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Cardiologia

Síndromes coronarianas agudas

Insuficiência cardíaca

Arritmias cardíacas

Hipertensão arterial sistêmica - conceitos 
fundamentais e tratamento

Endocrinologia

Nódulos e câncer de tireoide

Diabetes mellitus - diagnóstico e 
tratamento

Hipotireoidismo | Hipertireoidismo

Complicações crônicas e agudas
do diabetes mellitus

CLÍNICA MÉDICA

Hematologia

Visão global das anemias

Anemias hipoproliferativas

Anemias hemolíticas

Distúrbios da hemostasia

Leucemias agudas

Medicina Intensiva

Distúrbio do equilíbrio acidobásico

Infectologia

Dengue | Zika | Chikungunya

Hepatites virais

Infecção pelo HIV e AIDS
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Nefrologia

Síndrome nefrótica

Síndrome nefrítica

Injúria renal aguda

Neurologia

Doenças cerebrovasculares Cefaleias

Pneumologia

Asma

Tuberculose

Tromboembolismo pulmonar

Pneumonia adquirida na comunidade

Doença pulmonar obstrutiva crônica

Neoplasias pulmonares

Derrame pleural

Psiquiatria

Transtornos mentais decorrentes de 
substâncias psicoativas 

Emergências em Psiquiatria

Delirium

Reumatologia

Lúpus eritematoso sistêmico

Vasculites sistêmicas

Artrite reumatoide

Artrite microcristalina

Febre reumática
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Epidemiologia

Fisiologia menstrual 

Síndrome dos ovários policísticos

Amenorreia

Vulvovaginites 

Doença inflamatória pélvica

Infertilidade

Malformações do trato reprodutivo 

Climatério

Miomatose uterina 

Adenomiose

Endometriose

Anticoncepção

Neoplasias intraepiteliais cervicais

Câncer de colo uterino

Câncer de endométrio e ovário

Mastologia

Incontinência urinária

Distopias genitais

Violência sexual

Infecções sexualmente transmissíveis

EPIDEMIOLOGIA

Ginecologia

GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA

Histórico da saúde no Brasil

Sistema de saúde suplementar

Agência nacional de saúde suplementar

Sistema Único de Saúde

Leis orgânicas de saúde

Atenção primária à saúde

Estratégia de saúde da família

Dinâmica de transmissão e distribuição de 
doenças

Vigilância em saúde com ênfase em 
vigilância epidemiológica

Medicina de Família e Comunidade

Saúde e doença

Medidas de frequência - Morbidade, 
mortalidade e outros indicadores

Medicina legal e ética médica

Análise de métodos diagnósticos e 
estudos epidemiológicos
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Obstetrícia

Cardiotocografia e prematuridade

O parto - Mecanismo e assistência clínica

Assistência ao pré-natal 

Puerpério

Diabetes e gestação

Complicações da pré-eclâmpsia

Síndromes hemorrágicas da 1ª metade 
da gestação - Aborto, gestação ectópica e 
doença trofoblástica gestacional

Síndromes hemorrágicas da 2ª metade da 
gestação - Descolamento prematuro de 
placenta, placenta prévia e rotura uterina 
e rotura de vasa prévia

Modificações locais e sistêmicas no 
organismo materno

Síndromes hipertensivas na gestação - 
Tipos clínicos

Isoimunização Rh 

Amniorrexis prematura

Relações uterofetais

Gestação gemelar

Doenças exantemáticas

Dengue

Infecções das vias aéreas superiores

Pneumonia adquirida na comunidade

Crescimento, desenvolvimento  
e puberdade

Alterações do crescimento e 
desenvolvimento

Aleitamento materno

Introdução de alimentos complementares

Anemias carenciais

Diarreia aguda

Diarreia crônica

Desidratação

Doenças respiratórias do recém-nascido

Icterícia neonatal

Infecção neonatal

Reanimação neonatal

Infecções congênitas

Sífilis

Testes de triagem neonatal

Pediatria

PEDIATRIA 
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Genética e Pediatria

Infecção do trato urinário 

Meningites

Meningoencefalites

Deficiências e excessos de vitaminas 

Obesidade na criança e no adolescente

Asma

Tratamento da crise

Resiliência e maus-tratos contra crianças 
e adolescentes

Tuberculose na infância

Convulsão febril

Cardiopatias congênitas acianóticas  
e cianóticas

Imunizações

Novidades em vacinação

Pediatria



O MELHOR JEITO DE ESTUDAR É O SEU

Fale com nossos consultores para conhecer mais:

(011) 96980-0068 
ou acesse: www.medcel.com.br

Siga as nossas redes:

MedcelResidMedica

@medcel

@medcel

medceloficial


