
   
 
 

   

 

Temas para o TEG – 2016 - Programa da Prova 

 
Transição demográfica e epidemiológica.  

Política nacional do Idoso / Aspectos legais e éticos/ Maus tratos. 

O Idoso na sociedade / Estatuto do Idoso.  

Biologia do envelhecimento / Teorias do envelhecimento.  

Estresse oxidativo e antioxidantes. 

Prevenção e promoção da saúde/Rastreamento de doenças/Medicina Alternativa. 

Geriatria básica: conceitos básicos em Geriatria/ Atividades de vida diária/ Independência e Funcionalidade. 

Exame físico do idoso. 

Exames complementares e instrumentos de avaliação/Avaliação Geriátrica Ampla. 

Fragilidade. 

Distúrbios hidroeletrolíticos. 

Déficit cognitivo, Demências. 

Depressão, Transtorno bipolar do humor e Ansiedade. 

Delirium. 

Instabilidade postural e quedas. 

Imobilidade e úlceras por pressão.  

Incontinências urinária e fecal. 

Iatrogenia e Farmacologia em Geriatria. 

Cardiologia: Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência Cardíaca, Doença arterial coronária, Arritmias, Doença arterial periférica, 
Doenças da carótida, Valvopatias, Endocardite, Cardiomiopatias, Hipotensão arterial, Síncope, Tromboembolismo venoso e outras 
doenças cardiovasculares. 

Aterogênese, Fatores de risco cardiovascular.  

Doenças cerebrovasculares: Acidente vascular encefálico isquêmico e hemorrágico.  

Distúrbios do movimento: Tremor essencial, Parkinsonismo, Doença de Parkinson e outras doenças do movimento. 

Pneumologia: Pneumonias, Doença pulmonar obstrutiva crônica, Embolia pulmonar, Tuberculose e outras doenças pulmonares.  

Gastroenterologia: Doenças do esôfago, Gastrites, Úlceras pépticas, Doenças do fígado, Doenças dos intestinos, Doenças da 
vesícula e vias biliares e outras doenças gastrointestinais, pancreáticas e hepato-biliares. 

Urologia e Nefrologia: Doenças da próstata, Disfunção erétil, Insuficiência renal, Infecção urinária eoutras doenças nefrológicas e 
urológicas. 

Doenças osteomioarticulares: Osteoporose, Osteomalácia, Osteoartrite, Artrite reumatóide, Doença de Paget, Polimialgia 
reumática e Arterite de células gigantes, Fibromialgia e outras doenças osteomioarticulares. 

Endocrinologia: Diabetes mellitus, Doenças da tireóide e paratireóide, Síndrome metabólica, Obesidade, Transição Menopausal e 
outras doenças endócrinas. 

Neoplasias. 

Afecções dermatológicas. 

Anemias / Mieloma múltiplo / Mielodisplasias / Leucoses..  

Sexualidade, Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS.  

Nutrição, Caquexia e Sarcopenia. 

Infecções e imunizações.  

Hipertermia e hipotermia. 

Os pés do idoso. 

Cirurgia, pré-operatório e anestesia.  

Doenças dos órgãos dos sentidos. 

Distúrbios do Sono. 

Dores aguda e crônica. 

Traumas e Urgências. 

Reabilitação. 

Equipe multidisciplinar, modalidades de atendimento.  

Evidências científicas das terapias antienvelhecimento. 

Cuidados paliativos. 

 


