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2. Como foi montado o Cronograma Intensivo?

A confecção desse cronograma foi toda baseada na 

engenharia reversa, entendendo quais são as disciplinas mais 

cobradas nas provas de Residência e as que pontuam mais, além de 

que temas são mais incidentes dentro de cada área. 

Dessa forma, você seguirá um cronograma que contemplará 

85-90% dos assuntos que mais caem todos os anos nas principais 

provas do país. 

Lembrando que esse processo de engenharia reversa 

se baseou na análise das provas dos últimos cinco anos, sendo 

realizadas estatísticas precisas de todos os assuntos. 

3. Explicando o Cronograma

Estrategista, o cronograma que você recebeu está dividido 

em 17 semanas, com data prevista de início em 28/07 e término em 

21/11/2021.

Com exceção da última semana, que é focada em revisão, 

todas as outras possuem entre 10-14 tarefas de estudo, que devem 

ser cumpridas dentro dos sete dias da semana. O tempo médio 

recomendado para a conclusão de cada tarefa deve girar entre 1,5h 

e 3h líquidas, podendo variar para mais ou para menos. Porém, isso 

é apenas uma estimativa para que você se organize, já que esse 

tempo pode variar de acordo com alguns fatores, como, por exemplo: 

sua base naquela disciplina (iniciante ou avançado); facilidade com a 

matéria; tipo de conteúdo da tarefa (ex: leitura de teoria, exercícios ou 

revisão). Lembre-se de que o mais importante é prezar pela qualidade 

do estudo, nunca pela quantidade ou velocidade de assimilação.

Cada tarefa corresponde a uma determinada disciplina e elas 

estão organizadas em uma ordem que precisa ser seguida. Dessa forma, 

seu estudo deve iniciar, semanalmente, pela Tarefa 1 e terminar na 

Tarefa 14. Essa ordem foi estrategicamente pensada, para que você 

estude mais de uma disciplina por dia e intercale sempre tarefas de 

teoria com tarefas de revisão. 

O número de tarefas estudadas por dia dependerá de sua 

disponibilidade de tempo. Você poderá estudar de 1 até 4 tarefas 

por dia, de forma que, ao final da semana, você tenha cumprido a 

quantidade de tarefas recomendadas. Vale ressaltar que o ideal é 

que, dentro do seu planejamento, você tenha pelo menos um dia de 

descanso na semana.

1. Introdução

Demonstraremos isso com um cronograma de estudos 

planejado e pensado para você, que deseja estudar esses últimos 

meses com foco, objetividade e produtividade máximos. 

Não adianta estudar muito se não estudar certo! Por isso, 

daremos a você o passo a passo ideal para alcançar a pontuação 

necessária para sua aprovação. 

Olá, Estrategista!

Seja muito bem-vindo(a) ao Cronograma do Intensivo para 

Residências Médicas do Estratégia MED!

Se você está aqui, é porque deseja obter aprovação na 

Residência Médica dos seus sonhos. Então, temos a alegria de dizer 

que, a partir de agora, o caminho para alcançar esse objetivo será 

muito mais curto!
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Ao longo do cronograma, você terá 3 tipos de atividades diferentes de estudo: tarefas de teoria e exercícios, revisão estratégica e 

tarefas alternativas. Vamos falar sobre cada uma delas mais a frente. 

Note que a última semana do cronograma (semana 17) é uma semana de revisão, em que você não fará leitura teórica e se dedicará 

apenas a realizar baterias de questões. Montamos diversos cadernos, um para cada disciplina, com questões atuais sobre os temas mais 

incidentes. Assim, ao longo dos 7 dias da semana, você terá 140 questões para responder diariamente, distribuídas entre as disciplinas. 

Você perceberá que, ao longo das 16 semanas, o número de tarefas de determinadas disciplinas será bem maior que o de outras. Não 

se preocupe, pois, por meio de nosso banco de dados, nossos professores fizeram análises estatísticas bastante confiáveis. Sendo assim, o 

peso de cada matéria dentro do cronograma, bem como os assuntos que serão abordados em cada tarefa, foram previamente estudados, de 

forma que você estude mais e faça mais revisões dos temas que mais pontuam nas provas. 

Veja, abaixo, um exemplo de como você pode organizar sua semana: 

• Organização da Semana 2: 

 o Segunda: TAREFA 1 (Pediatria) e TAREFA 2 (Ginecologia)

 o Terça: TAREFA 3 (Cirurgia) e TAREFA 4 (Obstetrícia)

 o Quarta: TAREFA 5 (Infecto), TAREFA 6 (Gastro) e TAREFA 7 (Cardio) 

 o Quinta: TAREFA 8 (Pediatria), TAREFA 9 (Cirurgia) e TAREFA 10 (Obstetrícia)

 o Sexta: TAREFA 11 (Infecto) e TAREFA 12 (Gastro)

 o Sábado: DAY OFF 

 o Domingo: TAREFA 13 (Cardio) e TAREFA 14 (Endócrino)

para você ganhar tempo nas tarefas de revisão. Esses resumos 
precisam ser concisos, de forma que você não perca tanto tempo 
com eles. Não se preocupe, pois, conforme você vai avançando 
dentro daquela disciplina e, principalmente, realizando exercícios e 
analisando os comentários, eles vão sendo aprimorados.

É importante que você marque ou anote os exercícios que 
errou ou ficou na dúvida, já que eles podem ser vistos novamente 
nas tarefas de revisão. Além disso, sugerimos que faça anotações em 
um bloco de notas dos comentários mais relevantes ou que trazem 
conceitos que você ainda não tenha aprendido. Uma sugestão é 
a utilização do aplicativo Evernote, onde você pode criar pastas, 
divididas por disciplinas e assuntos, para anotar conceitos novos 
aprendidos com as questões. Sem dúvida, isso será uma excelente 
ferramenta de revisão. 

Lembre que as questões mais importantes são aquelas com 
que você aprendeu um assunto novo, em que teve mais dificuldade 
ou as que contêm assuntos “decorebas” e difíceis de assimilar.

3.1.  Tarefas de teoria e exercícios

As tarefas de teoria e exercícios são bem intuitivas e trazem 
um passo a passo de como você deve estudar. A tarefa sempre 
começa com a indicação do(s) tema(s) a ser estudado dentro 
daquela disciplina. Você pode optar por assistir à videoaula 
do Curso Intensivo referente àquele assunto ou ler o resumo 
disponível em nossa plataforma digital. Para otimizar seu tempo, 
caso opte pela aula em vídeo, acelere a velocidade dele.

Ao final do estudo teórico, você sempre terá um link com 
questões para resolver. Não pule essa etapa em hipótese alguma! 
A melhor forma de avaliar se o conteúdo estudado foi bem 
assimilado é fazendo questões. O número mínimo de questões a 
serem realizadas estará sempre indicado em “Observações” no 
cronograma. Caso você tenha cumprido a tarefa em um tempo 
menor e esteja com minutos sobrando, faça além do número 
mínimo de questões. Lembrando que, o tempo médio para cumprir 
a tarefa pode variar de 1,5 a 3h, não devendo ser ultrapassado. 

Cabe lembrar que é importante que faça resumos e/ou 
marcações dos assuntos estudados, porque serão essenciais 
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3.3  Tarefas alternativas

Ao final do cronograma padrão (17 semanas), existem as 

Tarefas Alternativas. Essas tarefas contemplam assuntos de menor 

relevância, que caem pouco nas provas de Residência. Elas podem 

ser estudadas após o término do cronograma padrão ou você 

poderá substituir alguma tarefa do cronograma padrão por uma 

Tarefa Alternativa.

Quando você pode fazer essa substituição? Ela é indicada 

somente quando existe completo domínio do assunto presente 

na tarefa do cronograma padrão. Exemplo: na semana 4 do 

cronograma, a Tarefa 10 indica o estudo da disciplina de Cirurgia, 

cujo tema é “Colecistite e Colangite Aguda”. Contudo, você já 

sabe bem esse assunto e já fez diversos exercícios sobre o tema 

previamente. Dessa forma, você poderá ir na aba de “Tarefas 

Alternativas” e substituir essa tarefa por alguma outra que tenha 

pouco conhecimento, dentro ou fora daquela disciplina. Exemplo: a 

banca que você vai prestar prova já cobrou, algumas vezes, câncer 

de tireoide. Você pode, então, substituir aquela tarefa de Cirurgia 

pela tarefa 13 de Otorrino, presente em “Tarefas Alternativas 

-1”, que contempla o tema “Manejo dos nódulos tireoidianos e 

câncer de tireoide”. Perceba, portanto, que você tem em mãos um 

cronograma flexível e pode fazer alterações pontuais de acordo 

com suas necessidades. 

Lembre-se de que as Tarefas Alternativas contemplam 

assuntos que já caíram, porém, estatisticamente, são menos 

relevantes. Caso não consiga estudá-los até a data de sua principal 

prova, não fique aflito, já que o cronograma padrão contempla 

entre 80-85% dos assuntos mais prevalentes nas principais bancas 

do país.

3.2 Tarefas de revisão estratégica

As tarefas chamadas de “Revisão Estratégica” trazem 

indicações de quais são os assuntos que você deve revisar dentro 

daquela disciplina. A forma como a revisão será feita fica a critério 

do aluno, por exemplo: resumos pessoais, marcações no material 

em PDF, anotações em blocos de notas. O tempo para essa revisão 

teórica não deve exceder 30-60 min, após, você fará uma bateria de 

questões sobre aqueles assuntos. 

Observe que os links de exercícios indicados nas revisões 

estratégicas são os mesmos que estão presentes nas tarefas de 

teoria correspondentes àquele determinado tema. Assim, tente 

priorizar as questões mais recentes, aquelas que ainda não fez 

e as que errou ou teve dificuldade anteriormente (por isso, a 

importância de marcar esses exercícios, como já foi falado). 
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4. Tirando Dúvidas

O Cronograma tem início no dia 28/08, porém entrei no Curso depois dessa data. Em que semana do Cronograma devo começar meus 

estudos?

Estrategista, nosso Cronograma do Intensivo segue uma ordem dentro de cada disciplina, de forma que tudo foi pensado e montado 

dentro de uma linha cronológica. Assim, mesmo que você inicie o curso depois, deve começar a estudar pela Semana 1, depois Semana 

2 e assim sucessivamente. 

Tive um imprevisto e fiquei uma semana sem conseguir estudar. Devo pular essa semana no Cronograma e passar para a próxima?

Não! Conforme dito acima, o Cronograma segue uma ordem cronológica. Não pule nenhuma semana, pois deixará de estudar 

assuntos que não aparecerão novamente. 

Estou tendo uma semana muito conturbada e acho que não terei tempo de fazer todas as tarefas sugeridas. Como posso minimizar esse 

dano?

Na impossibilidade real de conseguir cumprir as 14 tarefas semanais, temos algumas sugestões: 

• Ao invés de assistir à videoaula, leia os pontos mais importantes do Resumo Teórico (normalmente a leitura leva menos 

tempo que o vídeo);

• Se você já possui um domínio maior no assunto indicado na tarefa, pule a parte teórica e faça apenas os exercícios. 

• Evite pular tarefas. Faça, pelo menos, alguns exercícios referentes ao assunto. 

Se não der tempo de estudar as Tarefas Alternativas até a minha prova, ficarei prejudicado?

Como já foi dito, o cronograma padrão contempla 80-85% dos assuntos cobrados nas principais provas de Residência Médica do 

país. Dessa forma, as tarefas alternativas são um “plus” caso você tenha tempo ou observe que algum tema que esteja lá já foi questão 

de prova na banca que vai prestar. Você pode substituir ou adicionar uma tarefa alternativa ao cronograma padrão. Mas, faça isso com 

parcimônia, sempre lembrando que os assuntos mais cobrados estão dentro das 16 semanas iniciais. 
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Semana 1

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

TA
RE

FA
 1

Pediatria 

Tema: Pneumonias na infância  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo Estratégico 
referente ao tema (28 pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/zUrm

1. O link indicado possui 46 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 2

 

Ginecologia 

Tema: Planejamento familiar 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo Estratégico 
referente ao tema (26 pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3bj0Gev

1. O link indicado possui 120 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 3

 

Obstetrícia 

Tema: Avaliação da vitalidade fetal 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo Estratégico 
referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/FquR

1. O link indicado possui 53 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 4

 

Cirurgia 

Tema: Trauma - Avaliação inicial, vias 
aéreas e trauma torácico 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(2h) ou leia o Resumo Estratégico 
referente ao tema (31 pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3ufHUx9

1. O link indicado possui 152 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 50 exercícios. 

https://estr.at/zUrm
https://bit.ly/3bj0Gev
https://estr.at/FquR
https://estr.at/3ufHUx9
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TA
RE

FA
 5

 

Infectologia 

Tema: Meningites e 
meningoencefalites  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45min) ou leia o Resumo Estratégico 
referente ao tema (24 pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/2ZaT0Wd

1. O link indicado possui 180 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 45 exercícios. 

TA
RE

FA
 6

Gastroenterologia 

Tema: Hemorragia digestiva  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Hemorragia digestiva alta não 

varicosa (vídeo de 30 min ou 12 
pág.) 

• Hemorragia digestiva alta 
varicosa (mesmo vídeo da HDA 
não varicosa; ou 14 pág.); 

• Hemorragia digestiva baixa 
(vídeo de 30 min ou 12 pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3rUAFsP
• https://bit.ly/3rPSo4p
• https://bit.ly/2ZgBRKJ

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 7

Pediatria 

Tema: Infecções de vias aéreas 
superiores - parte 1 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30 min) ou leia o Resumo Estratégico 
referente ao tema (21 pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3rP2NNR

1. Atenção: O resumo referente a 
esse tema encontra-se na disciplina 
de Otorrino. 
2. O link indicado possui 101 
questões no total. 
Faça, no mínimo,  40 exercícios. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/2ZaT0Wd
https://bit.ly/3rUAFsP
https://bit.ly/3rPSo4p
https://bit.ly/2ZgBRKJ
https://bit.ly/3rP2NNR
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TA
RE

FA
 8

 

Ginecologia 

Tema: Amenorreia  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo Estratégico 
(29 pág.) referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/2Mzrgb4

1. O link indicado possui 99 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 9

 

Infectologia 

Tema: HIV/ Micoses invasivas  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• HIV (60 min vídeo ou 20 pág.); 
• Micoses Invasivas (45 min ou 35 

pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/2LOfJnV
• https://estr.at/3dwqBke

1. Faça, no mínimo, 40 questões 
de HIV e 10 questões de Micoses 
invasivas.

TA
RE

FA
 1

0 

Gastroenterologia 

Tema: Pancreatites  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(70 min) ou leia o Resumo Estratégico 
(37 pág.) referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/37bpTX4

1. O link indicado possui 164 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/2Mzrgb4
https://bit.ly/2LOfJnV 
https://bit.ly/2LOfJnV 
https://estr.at/3dwqBke
https://bit.ly/37bpTX4
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Semana 2

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

TA
RE

FA
 1

Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Pneumonias na infância;
• Infecções de vias aéreas 

superiores (parte 1).
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://estr.at/zUrm
• https://bit.ly/3rP2NNR

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 2

 

Ginecologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Planejamento familiar;
• Amenorreia.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://bit.ly/3bj0Gev
• https://estr.at/2Mzrgb4

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 3

 

Cirurgia 

Tema: Trauma - Choque 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/y2pV

1. O link indicado possui 69 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

https://estr.at/zUrm
https://bit.ly/3rP2NNR
https://bit.ly/3bj0Gev
https://estr.at/2Mzrgb4
https://estr.at/y2pV
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TA
RE

FA
 4

 

Obstetrícia 

Tema: Assistência ao parto 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(80 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/ZZUH

1. O link indicado possui 62 questões 
no total.  
Faça, no mínimo, 35 exercícios. 

TA
RE

FA
 5

 

Infectologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Meningites e 

meningoencefalites;
• HIV; 
• Micoses invasivas;     
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://bit.ly/2ZaT0Wd
• https://bit.ly/2LOfJnV
• https://estr.at/3dwqBke

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 17 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 6

Gastroenterologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Hemorragia digestiva (alta e 

baixa); 
• Pancreatites. 
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://bit.ly/3rUAFsP
• https://bit.ly/3rPSo4p
• https://bit.ly/2ZgBRKJ
• https://bit.ly/37bpTX4

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 12 questões de 
cada link indicado. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/ZZUH
https://bit.ly/2ZaT0Wd
https://bit.ly/2LOfJnV 
https://estr.at/3dwqBke
https://bit.ly/3rUAFsP
https://bit.ly/3rPSo4p
https://bit.ly/2ZgBRKJ
https://bit.ly/37bpTX4
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TA
RE

FA
 7

Cardiologia 

Temas: Dislipidemia e estratificação 
do risco cardiovascular/ Parada 
cardiorrespiratória 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Dislipidemia e estratificação do 

risco cardiovascular (vídeo de 45 
min ou 17 pág.); 

• Parada cardiorrespiratória (vídeo 
de 30 min ou 17 pág.). 

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/2ZaWB6w
• https://bit.ly/3tUHz30

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados. 

TA
RE

FA
 8

 

Pediatria

Tema: Infecções de vias aéreas 
superiores - parte 2 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30 min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (23 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3793Nog

1. Atenção: O resumo referente a 
esse tema encontra-se na disciplina 
de Otorrino. 
2. O link indicado possui 101 
questões no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios, 
iniciando pelo exercício número 1 da 
lista. 

TA
RE

FA
 9

 

Cirurgia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:  
• Trauma - Avaliação inicial, vias 

aéreas e trauma torácico;
• Trauma - Choque.
2. Resolva a lista de questões no link 
a seguir:
• https://estr.at/3ufHUx9
• https://estr.at/y2pV

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/2ZaWB6w
https://bit.ly/3tUHz30
https://bit.ly/3793Nog
https://estr.at/3ufHUx9
https://estr.at/y2pV
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TA
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Obstetrícia 

Tema: Modificações fisiológicas na 
gestação 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/yT5e

1.  O link indicado possui 53 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

1

Infectologia 

Tema: Tuberculose  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3rwdqVZ

1.  O link indicado possui 180 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 45 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

2

Gastroenterologia 

Temas: Doença ulcerosa péptica/
Anatomia e fisiologia do pâncreas e 
neoplasias pancreáticas 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Doença ulcerosa péptica (vídeo 

de 30 min ou 18 pág.); 
• Anatomia e fisiologia do 

pâncreas e neoplasias 
pancreáticas (vídeo de 30 min ou 
27 pág.). 

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3qoZs7I
• https://bit.ly/3aiqurU

1. Faça, no mínimo, 30 questões 
de Doença ulcerosa péptica e 10 
questões de Neoplasias pancreáticas. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/yT5e
https://bit.ly/3rwdqVZ
https://bit.ly/3qoZs7I
https://bit.ly/3aiqurU
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Cardiologia 

Temas: Hipertensão arterial 
sistêmica  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Hipertensão arterial sistêmica - 

parte 1 (vídeo de 30 min ou 19 
pág.); 

• Hipertensão arterial sistêmica - 
parte 2 - tratamento (vídeo de 45 
min ou 22 pág.); 

• Hipertensão arterial sistêmica 
- parte 3 - Secundária e crise 
hipertensiva (vídeo de 60 min ou 
15 pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3qzQy7s
• https://estr.at/ymMz
• https://estr.at/3cO2vRg

1. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 1

4

Endocrinologia 

Temas: Introdução ao diabetes 
mellitus/Diabetes mellitus tipo 2 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Introdução ao diabetes mellitus 

(vídeo de 40 min ou 11 pág.);
• Diabetes mellitus tipo 2 (vídeo 

de 40 min ou 17 pág.). 
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3difPPI
• https://bit.ly/3rPSo4p

1. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3qzQy7s
https://estr.at/ymMz
https://estr.at/3cO2vRg
https://bit.ly/3difPPI
https://bit.ly/3rPSo4p
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Semana 3

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

TA
RE

FA
 1

Pediatria

Tema: Infecções de vias aéreas 
superiores - parte 3
1. Assista à videoaula do Intensivo ou 
leia o Resumo Estratégico referente 
ao tema (23 pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3793Nog

1. Atenção: O resumo referente a 
esse tema encontra-se na disciplina 
de Otorrino. 
2. O link indicado possui 101 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios, 
iniciando pelo exercício número 31 
da lista.

TA
RE

FA
 2

 

Ginecologia

Tema: Climatério e terapia hormonal 
/ Incontinência urinária 
1. Assista às videoaulas (45 min cada) 
do Intensivo  ou leia os Resumos 
Estratégicos referentes aos temas: 
• Climatério e terapia hormonal 

(14 páginas); 
• Incontinência urinária (15 

páginas).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3tTP3mT
• https://bit.ly/2Zdkr1t

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 3

 

Obstetrícia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:  
• Assistência ao parto;
• Avaliação da vitalidade fetal;
• Modificações fisiológicas na 

gestação.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://estr.at/3u7KswO
• https://estr.at/FquR
• https://estr.at/yT5e

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 17 questões de 
cada link indicado. 

https://bit.ly/3793Nog
https://bit.ly/3tTP3mT
https://bit.ly/2Zdkr1t
https://estr.at/3u7KswO
https://estr.at/FquR
https://estr.at/yT5e
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Cirurgia 

Tema: Trauma abdominal e pélvico 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(150 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/saib

1. O link indicado possui 257 
questões no total.
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 5

 

Infectologia 

Tema: Arboviroses / COVID 19  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Arboviroses (60 min vídeo ou 38 

pág.);
• COVID 19 (30 min vídeo).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/EdQR

1. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 6

Gastroenterologia 

Tema: Neoplasias do estômago e 
esôfago 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (32 
pág); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/qKFf

1. O link indicado possui 243 
questões no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/saib
https://estr.at/EdQR
https://estr.at/qKFf
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Cardiologia 

Temas: Doença arterial coronariana 
(DAC) 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia os Resumos 
Estratégicos referentes aos temas 
abaixo: 
• Doença arterial coronariana (14 

pág.); 
• Síndrome coronariana aguda 

sem supra do ST (28 pág.); 
• Infarto agudo do miocárdio  com 

supra do ST - (25 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/3lwLy1J
• https://bit.ly/3aiBc1D
• https://bit.ly/3jNK2Yw

1. A vídeo-aula sobre Doença arterial 
coronarianaengloba todos os três 
temas dessa tarefa, totalizando 90 
min.  
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 8

 

Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Infecções de vias aéreas 

superiores - parte 2;  
• Infecções de vias aéreas 

superiores - parte 3. 
2. Resolva as questões no link a 
seguir:
• https://bit.ly/3793Nog

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 50 questões do link 
indicado. 

TA
RE

FA
 9

 

Ginecologia

Tema: Síndrome dos ovários 
policísticos  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (26 
pág); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3bqKJo3

1. O link indicado possui 90 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 45 exercícios. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3lwLy1J
https://bit.ly/3aiBc1D
https://bit.ly/3jNK2Yw
https://bit.ly/3793Nog
https://estr.at/3bqKJo3
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Cirurgia 

Tema: Abdome agudo inflamatório - 
Apendicite aguda  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (27 
pág); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/30rS5B3

1. O link indicado possui 169 
questões no total.
Faça, no mínimo, 45 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

1

Infectologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:  
• Tuberculose;
• Arboviroses; 
• COVID 19. 
2. Resolva a lista de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3rwdqVZ
• https://estr.at/EdQR 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 17 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 1

2

Gastroenterologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:  
• Doença ulcerosa péptica;
• Anatomia e fisiologia do 

pâncreas e neoplasias 
pancreáticas;

• Neoplasias do estômago e 
esôfago. 

2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3qoZs7I
• https://bit.ly/3aiqurU 
• https://estr.at/qKFf

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 17 questões de 
cada link indicado. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/30rS5B3
https://bit.ly/3rwdqVZ
https://estr.at/EdQR
https://bit.ly/3qoZs7I
https://bit.ly/3aiqurU
https://estr.at/qKFf
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Cardiologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:  
• Dislipidemia e estratificação do 

risco cardiovascular;
• Parada cardiorrespiratória;
• Hipertensão arterial sistêmica; 
• Doença arterial coronariana 

(DAC).
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/2ZaWB6w
• https://bit.ly/3tUHz30
• https://bit.ly/3qzQy7s
• https://estr.at/3cO2vRg

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 1

4

Endocrinologia 

Temas: Diabetes Mellitus 
- Insulinoterapia e cirurgia 
metabólica/ Diabetes mellitus - 
Complicações Agudas 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Diabetes mellitus - 

Insulinoterapia e cirurgia 
metabólica (vídeo de 40 min ou 
28 pág.);

• Diabetes mellitus - Complicações 
Agudas (vídeo de 30 min ou 31 
pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/2LLEHnK
• https://bit.ly/3rTI23o

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/2ZaWB6w
https://bit.ly/3tUHz30
https://bit.ly/3qzQy7s
https://estr.at/3cO2vRg
https://bit.ly/2LLEHnK
https://bit.ly/3rTI23o
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Semana 4

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

TA
RE

FA
 1

Pediatria

Tema: Imunizações  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(120min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema;  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3qkqe16

1. O link indicado possui 100 
questões no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 2

 

Ginecologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Climatério e terapia hormonal; 
• Incontinência urinária;
• Síndrome dos ovários 

policísticos.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3tTP3mT
• https://bit.ly/2Zdkr1t 
• https://estr.at/3bqKJo3

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 17 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 3

 

Obstetrícia 

Tema: Bacia obstétrica, pelvimetria 
e estática fetal 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (28 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3vfIiMW

1.  O link indicado possui 120 
questões no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 4

 

Cirurgia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Trauma - Abdominal e pélvico;
• Abdome agudo inflamatório - 

Apendicite aguda.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/saib
• https://bit.ly/30rS5B3

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

https://bit.ly/3qkqe16
https://bit.ly/3tTP3mT
https://bit.ly/2Zdkr1t
https://estr.at/3bqKJo3
https://estr.at/3vfIiMW
https://estr.at/saib
https://bit.ly/30rS5B3
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Infectologia 

Tema: Microbiologia e 
antimicrobianos  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:
• https://estr.at/d4HR

1. O link indicado possui 127 
questões no total.
Faça, no mínimo, 45 exercícios. 

TA
RE

FA
 6

Gastroenterologia 

Tema: Polipose intestinal e câncer 
colorretal 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(50 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/CTHp

1. O link indicado possui 125 
questões no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 7

Cardiologia 

Temas: Insuficiência cardíaca 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Insuficiência cardíaca - parte 1  

(vídeo de 45 min ou 27 pág.); 
• Insuficiência cardíaca - parte 2  

(vídeo de 30 min ou 14 pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/3syi9GH
• https://bit.ly/3s3CROr

1. Faça, no mínimo, 18 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/d4HR
https://estr.at/CTHp
https://estr.at/3syi9GH
https://bit.ly/3s3CROr
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Pediatria

Tema: Aleitamento materno 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (23 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3qVolrZ

1.  O link indicado possui 81 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 9

 

Obstetrícia 

Tema: Mecanismo de parto e fases 
clínicas do parto 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1.Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

0 

Cirurgia 

Tema: Abdome agudo inflamatório - 
Colecistite e colangite aguda 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (27 
pág); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/2OCGlcu

1. O link indicado possui 200 
questões no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3qVolrZ
https://bit.ly/2OCGlcu
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Infectologia 

Tema: Sepse / Pneumonias  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Sepse (vídeo de 30 min ou 32 

pág.).
• Pneumonias (vídeo de 45 min)
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/3bAF6lO

1. Faça, no mínimo, 18 questões de 
cada um dos links  indicados.

TA
RE

FA
 1

2

Gastroenterologia 

Temas: Doença inflamatória 
intestinal/Anatomia e fisiologia do 
intestino, diarréia e síndrome do 
intestino irritável 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Doença inflamatória intestinal 

(vídeo de 45 min); 
• Anatomia e fisiologia do 

intestino e Diarréia e Síndrome 
do Intestino Irritável (vídeo de 15 
min). 

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/M4Uz
• https://bit.ly/3d6nCjL

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links  indicados. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3bAF6lO
https://estr.at/M4Uz
https://bit.ly/3d6nCjL
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Cardiologia 

Temas: Insuficiência cardíaca aguda/
Valvopatias  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Insuficiência cardíaca aguda -  

(vídeo de 30 min ou 26 pág.); 
• Valvopatias (vídeo de 60 min ou 

32 pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/37c6m90
• https://estr.at/UXx4

1. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 1

4

Endocrinologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:  
• Introdução ao diabetes mellitus;
• Diabetes mellitus tipo 2;
• Diabetes mellitus - 

Insulinoterapia e cirurgia 
metabólica;

• Diabetes mellitus - Complicações 
agudas

 2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://bit.ly/3difPPI
• https://bit.ly/3rPSo4p
• https://bit.ly/2LLEHnK
• https://bit.ly/3rTI23o

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 12 questões de 
cada link indicado. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/37c6m90
https://estr.at/UXx4
https://bit.ly/3difPPI
https://bit.ly/3rPSo4p
https://bit.ly/2LLEHnK
https://bit.ly/3rTI23o
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Semana 5

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES
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Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Imunizações;  
• Aleitamento materno.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://bit.ly/3qkqe16
• https://estr.at/3qVolrZ

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 2

 

Ginecologia

Tema: Vulvovaginites 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(50 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (27 
pág); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/37NZ9MH

1. O link indicado possui 93 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 3

 

Obstetrícia 

Tema: Partograma e distocia 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3pluNHe

1. O link indicado possui 54 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

https://bit.ly/3qkqe16
https://estr.at/3qVolrZ
https://estr.at/37NZ9MH
https://bit.ly/3pluNHe
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Cirurgia 

Tema: Abdome agudo inflamatório - 
Diverticulite aguda 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (16 
pág); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  
• https://estr.at/3rWwX2l

1. O link indicado possui 128 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 5

 

Infectologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Microbiologia e antimicrobianos;  
• Sepse; 
• Pneumonias. 
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://estr.at/d4HR
• https://estr.at/3bAF6lO 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 6

Gastroenterologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Polipose intestinal e câncer 

colorretal;  
• Doença inflamatória intestinal/

Anatomia e fisiologia do 
intestino, diarréia e síndrome do 
intestino irritável.

2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/CTHp
• https://estr.at/M4Uz
• https://bit.ly/3d6nCjL

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3rWwX2l
https://estr.at/d4HR
https://estr.at/3bAF6lO
https://estr.at/CTHp
https://estr.at/M4Uz
https://bit.ly/3d6nCjL
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Cardiologia 

Temas: Fibrilação e flutter atrial / 
Taquiarritmias  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Fibrilação e flutter atrial (vídeo 

de 45 min ou 22 pág.); 
• Taquiarritmias (vídeo de 60 min 

ou 28 pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/bJXc
• https://bit.ly/3tY00nj

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 8

 

Pediatria

Tema: Doenças exantemáticas  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90min) ou leia o Resumo Estratégico 
referente ao tema (26 pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3m01MRw

1. O link indicado possui 100 
questões no total.
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 9

 

Ginecologia

Tema: Cervicites / Doença 
inflamatória pélvica  
1. Assista às videoaulas (30 min cada) 
do Intensivo  ou leia os Resumos 
Estratégicos referentes aos temas: 
• Cervicites (12 páginas); 
• Doença inflamatória pélvica (14 

páginas).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/31iGwg4
• https://bit.ly/3jJYIaS

1. Essa tarefa engloba dois temas 
distintos. Foram colocados juntos 
pois são temas pequenos.
2. Faça, no mínimo, 40 questões de 
DIP e 10 questões de Cervicites. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/bJXc
https://bit.ly/3tY00nj
https://estr.at/3m01MRw
https://estr.at/31iGwg4
https://bit.ly/3jJYIaS


Estratégia
MED

CURSO INTENSIVO

28Estratégia MED | Cronograma do Curso Intensivo do Estratégia MED | Novembro 2021

TA
RE

FA
 1

0 

Cirurgia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Abdome agudo - Colecistite e 

colangite;
• Abdome agudo - Diverticulite 

aguda.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/2OCGlcu
• https://estr.at/3rWwX2l

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 1

1

Infectologia 

Tema: Infecção hospitalar 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema;  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:

1. O link indicado possui X questões 
no total.
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

2

Gastroenterologia 

Temas:  Doença do refluxo 
gastroesofágico/Disfagia e distúrbios 
da motilidade 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Doença do refluxo 

gastroesofágico (vídeo de 30 min 
ou 18 pág.); 

• Disfagia e distúrbios da 
motilidade (vídeo de 40 min ou 
18 pág.). 

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3q9ZaAU

1. Faça, no mínimo, 40 questões do 
link indicado.

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/2OCGlcu
https://estr.at/3rWwX2l
https://bit.ly/3q9ZaAU
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Cardiologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:  
• Insuficiência cardíaca - parte 1 e 

2; 
• Insuficiência cardíaca aguda;
• Valvopatias;
• Fibrilação e flutter atrial;
• Taquiarritmias. 
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3syi9GH
• https://bit.ly/3s3CROr
• https://bit.ly/37c6m90
• https://estr.at/UXx4
• https://estr.at/bJXc
• https://bit.ly/3tY00nj

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 8 questões de cada 
link indicado. 

TA
RE

FA
 1

4

Endocrinologia 

Temas: Diabetes mellitus - 
Complicações crônicas/ Obesidade e 
síndrome metabólica 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Diabetes mellitus - Complicações 

crônicas (vídeo de 30 min ou 26 
pág.); 

• Obesidade e síndrome 
metabólica (vídeo de 30 min ou 
21 pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3u3u80T
• https://estr.at/3qThCxV

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3syi9GH
https://bit.ly/3s3CROr
https://bit.ly/37c6m90
https://estr.at/UXx4
https://estr.at/bJXc
https://bit.ly/3tY00nj
https://bit.ly/3u3u80T
https://estr.at/3qThCxV
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Semana 6

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

TA
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Pediatria

Tema: Desenvolvimento 
neuropsicomotor 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema;  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/uNBv

1. O link indicado possui 72 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 2

 

Preventiva 

Tema: Medidas de saúde coletiva - 
parte 1 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(120 min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (27 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3FD7

1. A videoaula engloba todo o 
conteúdo do tema Medidas de saúde 
coletiva, que está dividido em 3 
partes (próximas duas tarefas); caso 
opte por assistir à aula, poderá vê-la 
inteira nessa tarefa ou dividi-la em 3 
partes. 
2. O link indicado possui 110 
questões no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 3

 

Ginecologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Vulvovaginites;
• Cervicites;
• Doença inflamatória pélvica.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/37NZ9MH
• https://estr.at/31iGwg4
• https://bit.ly/3jJYIaS

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado. 

https://estr.at/uNBv
https://estr.at/3FD7
https://estr.at/37NZ9MH
https://estr.at/31iGwg4
https://bit.ly/3jJYIaS


Estratégia
MED

CURSO INTENSIVO

31Estratégia MED | Cronograma do Curso Intensivo do Estratégia MED | Novembro 2021

TA
RE

FA
 4

 

Obstetrícia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Bacia obstétrica, pelvimetria e 

estática fetal;
• Mecanismo de parto e fases 

clínicas do parto;
• Partograma e distocia.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3vfIiMW
• https://bit.ly/3pluNHe

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 5

 

Cirurgia 

Tema: Urgências abdominais - 
Abdome agudo 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (30 
pág); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  
• https://bit.ly/3uirV1y

1. O link indicado possui 116 
questões no total.
Faça, no mínimo, 50 exercícios. 

TA
RE

FA
 6

Infectologia 

Tema: Endocardite infecciosa  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/FJwZ

1. O link indicado possui 63 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3vfIiMW
https://bit.ly/3pluNHe
https://bit.ly/3uirV1y
https://estr.at/FJwZ
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Gastroenterologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Doença do refluxo 

gastroesofágico;
• Disfagia e distúrbios da 

motilidade;
• Hemorragia digestiva.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3q9ZaAU
• https://bit.ly/3rUAFsP
• https://bit.ly/3rPSo4p
• https://bit.ly/2ZgBRKJ

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 8

 

Endocrinologia 

Temas: Tireoide - Hipotireoidismo / 
Tireotoxicose 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Tireoide - Hipotireoidismo (vídeo 

de 30 min ou 26 pág.); 
• Tireotoxicose (vídeo de 40 min 

ou 20 pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/37v1s6X
• https://estr.at/3kd3Apk

1. Faça, no mínimo, 18 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 9

 

Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Doenças exantemáticas;  
• Desenvolvimento 

neuropsicomotor.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3m01MRw
• https://estr.at/uNBv

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3q9ZaAU
https://bit.ly/3rUAFsP
https://bit.ly/3rPSo4p
https://bit.ly/2ZgBRKJ
https://bit.ly/37v1s6X
https://estr.at/3kd3Apk
https://estr.at/3m01MRw
https://estr.at/uNBv
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Preventiva 

Tema: Medidas de saúde coletiva - 
parte 2 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(continuação)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  
• https://estr.at/c5Na

1. Se optar por assistir à videoaula, 
lembre-se de que ela é uma 
continuação da tarefa anterior 
(Medidas de saúde coletiva - parte 1) 
2. O link indicado possui 46 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

1

Obstetrícia 

Tema: Distúrbios hipertensivos da 
gestação 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3u7KswO

1. O link indicado possui 75 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

2

Cirurgia 

Tema: Abdome agudo obstrutivo 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/2OcyN0d

1. O link indicado possui 223 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/c5Na
https://estr.at/3u7KswO
https://estr.at/2OcyN0d
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Infectologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Infecção hospitalar;  
• Endocardite infecciosa. 
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/FJwZ 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 1

4

Endocrinologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:  
• Diabetes mellitus - Complicações 

crônicas;
• Obesidade e síndrome 

metabólica;
• Tireoide - Hipotireoidismo;
• Tireotoxicose.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3u3u80T
• https://estr.at/3qThCxV
• https://bit.ly/37v1s6X
• https://estr.at/3kd3Apk

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/FJwZ
https://bit.ly/3u3u80T
https://estr.at/3qThCxV
https://bit.ly/37v1s6X
https://estr.at/3kd3Apk
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DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

TA
RE

FA
 1

Pediatria

Tema: Asma 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (30 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:
• https://estr.at/3rmcJ0z

1. O link indicado possui 93 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 2

 

Preventiva 

Tema: Medidas de saúde coletiva - 
parte 3 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(continuação)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:
• https://estr.at/SPm5

1. Se optar por assistir à videoaula, 
lembre-se de que ela é uma 
continuação das primeiras tarefas 
de Preventiva (Medidas de saúde 
coletiva - parte 1 e 2); 
2. O link indicado possui 20 questões 
no total. Resolva todos os exercícios.

TA
RE

FA
 3

 

Ginecologia

Tema: Rastreamento do câncer de 
colo uterino 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (23 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/2ZqD2Y0

1. O link indicado possui 122 
questões no total.
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

https://estr.at/3rmcJ0z
https://estr.at/SPm5
https://bit.ly/2ZqD2Y0
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Cirurgia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Urgências abdominais;  
• Abdome agudo obstrutivo.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir: 
• https://bit.ly/3uirV1y
• https://estr.at/2OcyN0d

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min. 
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 5

 

Infectologia 

Tema: Parasitoses / Leptospirose 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Parasitoses (vídeo de 45 min);
• Leptospirose (vídeo de 45 min ou 

8 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/HvpQ
• https://bit.ly/3aiBKEG

1. O link indicado possui 127 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 6

Endocrinologia 

Temas: Metabolismo ósseo e 
mineral - Distúrbios do cálcio 
(hipercalcemia e hipocalcemia)/ 
Osteoporose e doença de Paget 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Hipercalcemia e hipocalcemia 

(vídeo de 30 min ou 32 pág.); 
• Osteoporose e doença de Paget 

(vídeo de 30 min ou 32 pág.). 
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/31AthHP
• https://estr.at/3rwbJaq
• https://estr.at/39vtUqy

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3uirV1y
https://estr.at/2OcyN0d
https://estr.at/HvpQ
https://bit.ly/3aiBKEG
https://estr.at/31AthHP
https://estr.at/3rwbJaq
https://estr.at/39vtUqy
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Nefrologia 

Temas: Doenças glomerulares  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (32 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3vVhrGl

1. O link indicado possui 180 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 8

 

Pediatria

Temas: Bronquiolite / Convulsão 
febril  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Bronquiolite (vídeo de 30 min  ou 

17 pág.);
• Convulsão febril (vídeo de 30 min 

ou 11 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/JpDR
• https://bit.ly/3pxcdMk

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 9

 

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Medidas de saúde coletiva - 

parte 1;
• Medidas de saúde coletiva - 

parte 2;
• Medidas de saúde coletiva - 

parte 3.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3FD7
• https://estr.at/c5Na
• https://estr.at/SPm5

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 16 questões de 
cada link indicado. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3vVhrGl
https://estr.at/JpDR
https://bit.ly/3pxcdMk
https://estr.at/3FD7
https://estr.at/c5Na
https://estr.at/SPm5
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Ginecologia

Tema: Tumores anexiais e câncer de 
ovário 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (17 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3jNGEgg

1. O link indicado possui 122 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

1

Cirurgia 

Tema: Abdome agudo perfurativo 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (15 
pág); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3sfOti3

1. O link indicado possui 67 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios.

TA
RE

FA
 1

2

Infectologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• HIV;  
• Parasitoses;
• Leptospirose.  
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir: 
• https://bit.ly/2LOfJnV
• https://estr.at/HvpQ
• https://bit.ly/3aiBKEG

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 16 questões de 
cada link indicado. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3jNGEgg
https://estr.at/3sfOti3
https://bit.ly/2LOfJnV 
https://estr.at/HvpQ
https://bit.ly/3aiBKEG
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Endocrinologia 

Temas: Adrenal - Distúrbios do 
cortisol / Feocromocitoma e 
hiperaldosteronismo primário  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Adrenal - Distúrbios do cortisol 

(vídeo de 30 min ou 41 pág.); 
• Feocromocitoma e 

hiperaldosteronismo primário 
(vídeo de 30 min ou 32 pág.). 

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/2vpC
• https://estr.at/9Rby
• https://estr.at/WMv2

1. Atenção: nos Resumos 
Estratégicos, a aula de Distúrbios do 
cortisol, está dividida em duas partes 
- Hipercortisolismo e Síndrome de 
Cushing (22 pág.) e Hipocortisolismo 
e Insuficiência adrenal (19 pág.). 
Na videoaula, os dois tópicos estão 
concentrados em Distúrbios do 
cortisol, que possui 30 min de vídeo. 
2. Faça, no mínimo, 14 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 1

4

Nefrologia 

Temas: Lesão renal aguda 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (34 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/2ZkkMPP

1. O link indicado possui 206 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/2vpC
https://estr.at/9Rby
https://estr.at/WMv2
https://bit.ly/2ZkkMPP
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TA
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Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Asma;  
• Bronquiolite.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3rmcJ0z
• https://estr.at/JpDR

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado. 

TA
RE

FA
 2

 

Preventiva 

Tema: Processo saúde-doença  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (18 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/MAuK

1. O link indicado possui 253 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 50 questões. 

TA
RE

FA
 3

 

Ginecologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Rastreamento do câncer de colo 

uterino;
• Tumores anexiais e câncer de 

ovário.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/2ZqD2Y0
• https://bit.ly/3jNGEgg

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. Faça, no mínimo, 25 
questões de cada link indicado. 

https://estr.at/3rmcJ0z
https://estr.at/JpDR
https://estr.at/MAuK
https://bit.ly/2ZqD2Y0
https://bit.ly/3jNGEgg
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Obstetrícia 

Tema:  Sangramento da primeira 
metade 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(70 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1. Faça, no mínimo, 30 questões. 

TA
RE

FA
 5

 

Cirurgia 

Tema: Complicações pós-operatórias 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (30 
pág); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3ucjAvt

1. O link indicado possui 119 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 6

Endocrinologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:  
• Metabolismo ósseo e 

mineral - Distúrbios do cálcio 
(hipercalcemia e hipocalcemia);

• Osteoporose e doença de Paget; 
• Distúrbios do cortisol (hipo e 

hipercortisolismo);
• Feocromocitoma e 

hiperaldosteronismo primário. 
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/31AthHP
• https://estr.at/3rwbJaq
• https://estr.at/2vpC
• https://estr.at/9Rby
• https://estr.at/WMv2

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 7 questões de cada 
link indicado. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3ucjAvt
https://estr.at/31AthHP
https://estr.at/3rwbJaq
https://estr.at/2vpC
https://estr.at/9Rby
https://estr.at/WMv2
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Nefrologia 

Temas: Doença renal crônica (DRC) 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40min)  ou leia os Resumos 
Estratégicos referentes ao tema: 
• DRC parte I;
• DRC parte II (30 pág.)
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/3rtqQSP
• https://estr.at/nPBd

1. Atenção: O tema Doença renal 
crônica está concentrado em uma 
única videoaula, porém está dividido 
em duas partes nos Resumos 
Estratégicos - DRC parte I e DRC parte 
II; 
2. Faça, no mínimo, 23 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 8

 

Neurologia 

Temas: Anatomia, fisiologia e 
semiologia neurológica/Coma e 
alterações da consciência 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Anatomia, fisiologia e semiologia 

neurológica (vídeo de 25 min); 
• Coma e alterações da 

consciência (vídeo de 30 min ou 
26 pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/2Q5QLSL
• https://bit.ly/2ZbzsB1

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 9

 

Pediatria

Tema: Icterícia e sepse neonatal 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema;  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3QSS

1. O link indicado possui 70 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3rtqQSP
https://estr.at/nPBd
https://estr.at/2Q5QLSL
https://bit.ly/2ZbzsB1
https://estr.at/3QSS
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Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Medidas de saúde coletiva;
• Processo saúde-doença.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3FD7
• https://estr.at/c5Na
• https://estr.at/SPm5
• https://estr.at/MAuK

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 1

1

Obstetrícia 

Tema:  Sangramento da segunda 
metade 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1.Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 1

2

Cirurgia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Abdome agudo perfurativo;
• Complicações pós-operatórias. 
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3sfOti3
• https://estr.at/3ucjAvt

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3FD7
https://estr.at/c5Na
https://estr.at/SPm5
https://estr.at/MAuK
https://estr.at/3sfOti3
https://estr.at/3ucjAvt
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Nefrologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Doenças glomerulares;
• Lesão renal aguda;
• Doença renal crônica.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3vVhrGl
• https://bit.ly/2ZkkMPP
• https://estr.at/3rtqQSP
• https://estr.at/nPBd

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 16 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 1

4

Neurologia 

Temas: Acidentes vasculares 
cerebrais/Doenças neuromusculares  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Acidentes vasculares cerebrais 

(vídeo de 25 min); 
• Doenças neuromusculares (vídeo 

de 25 min ).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:  

2. Faça, no mínimo, 23 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCILPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3vVhrGl
https://bit.ly/2ZkkMPP
https://estr.at/3rtqQSP
https://estr.at/nPBd
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Pediatria

Tema: Reanimação neonatal 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema;  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/39JpuN0

1. O link indicado possui 73 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 2

 

Preventiva 

Tema: Vigilância em saúde  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/zCL8

1. O link indicado possui 20 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 3

 

Ginecologia

Tema: Rastreamento do câncer de 
mama  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (18 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3qbM8DG

1. O link indicado possui 97 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

https://estr.at/39JpuN0
https://estr.at/zCL8
https://bit.ly/3qbM8DG
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Obstetrícia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Distúrbios hipertensivos da 

gestação;
• Sangramento da primeira 

metade;
• Sangramento da segunda 

metade.
2. Resolva a lista de questões no link 
a seguir:
• https://estr.at/3u7KswO

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 16 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 5

 

Cirurgia 

Tema: Hérnias da parede abdominal 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/p4uF

1. O link indicado possui 181 
questões no total.
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 6

Nefrologia 

Tema: Distúrbios do potássio/
Disnatremias  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Distúrbios do potássio (vídeo de 

20 min)
• Disnatremias (vídeo de 20 min)
2. Após o estudo teórico, resolva as 
listas de questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/XVqy

1. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3u7KswO
https://estr.at/p4uF
https://estr.at/XVqy
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Neurologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Anatomia, fisiologia e semiologia 

neurológica;
• Coma e alterações da 

consciência;
• Acidentes vasculares cerebrais; 
• Doenças neuromusculares.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/2Q5QLSL
• https://bit.ly/2ZbzsB1

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 8

 

Hematologia

Tema: Anemias carenciais  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30 min) ou leia o Resumo 
Estratégico dividido em 2 partes:
• Anemias microcísticas (17 pág.);
• Anemias macrocísticas (22 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
listas de questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/2NnWRfM
• https://bit.ly/2N3uWlx

1. Atenção: a videoaula do Intensivo 
engloba  
Anemias microcísticas e Anemias 
macrocísticas. Se optar por ler o 
material teórico, lembre-se de ler as 
duas partes do Resumo indicado.  
2. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 9

 

Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Icterícia e sepse neonatal; 
• Reanimação neonatal.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3QSS
• https://estr.at/39JpuN0

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 50 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/2Q5QLSL
https://bit.ly/2ZbzsB1
https://bit.ly/2NnWRfM
https://bit.ly/2N3uWlx
https://estr.at/3QSS
https://estr.at/39JpuN0
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Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Processo saúde-doença;
• Vigilância em saúde.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/MAuK 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 1

1

Ginecologia

Tema: Doenças benignas da mama   
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (26 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3qbM8DG

1. O link indicado possui 97 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

2

Cirurgia 

Tema: Vesícula e vias biliares  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (29 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3pqOhu0

1. O link indicado possui 99 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/MAuK
https://bit.ly/3qbM8DG
https://bit.ly/3pqOhu0
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Nefrologia 

Tema: Infecção do trato urinário 
(ITU) / Nefrolitíase  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• ITU (vídeo de 20 min)
• Nefrolitíase (vídeo de 20 min)
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 

1.  Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 1

4

Neurologia 

Tema: Cefaleias / Demências  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Cefaleias (vídeo de 30 min);
• Demências (vídeo de 30 min). 
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/ifkk
• https://estr.at/oUMT

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/ifkk
https://estr.at/oUMT
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TA
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 1

Pediatria

Tema: Crescimento 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema;  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3qr9Xrq

1. O link indicado possui 81 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 2

 

Preventiva 

Tema: Estudos epidemiológicos  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1. Faça, no mínimo, 40 exercícios. 

TA
RE

FA
 3

 

Ginecologia

Tema: Câncer de mama  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(80min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (29 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/387h2q1

1. O link indicado possui 90 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

https://bit.ly/3qr9Xrq
https://estr.at/387h2q1
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Obstetrícia 

Tema: Trabalho de parto prematuro/
Rotura prematura de membranas 
ovulares  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Trabalho de parto prematuro 

(vídeo de 40 min ou 16 pág.)
• Rotura prematura de 

membranas ovulares (vídeo de 
40 min ou 17 pág.)

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/2NlYHhe 
• https://bit.ly/3dewmEr

1. Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 5

 

Cirurgia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Hérnias da parede abdominal;
• Vesícula e vias biliares.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3pqOhu0

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 6

Nefrologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Distúrbios do potássio;
• Disnatremias; 

Infecção do trato urinário (ITU);
• Nefrolitíase
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir: 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/2NlYHhe
https://bit.ly/3dewmEr
https://bit.ly/3pqOhu0
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Neurologia

Tema: Epilepsias / Distúrbios do 
movimento 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo:
• Epilepsias (vídeo de 20 min ou 35 

pág.);
• Distúrbios do movimento (vídeo 

de 15 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:  
• https://estr.at/qQHm

1. Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 8

 

Pediatria

Tema: Puberdade 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (21 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/2OAib2l

1. O link indicado possui 65 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

TA
RE

FA
 9

 

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Vigilância em saúde;
• Estudos epidemiológicos.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://estr.at/zCL8

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/qQHm
https://bit.ly/2OAib2l
https://estr.at/zCL8
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Obstetrícia 

Tema: Hemorragia pós-parto 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3d9S8ZT

1. O link indicado possui 54 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 25 exercícios. 

TA
RE

FA
 1

1

Cirurgia 

Tema: Cirurgia infantil  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(2h) ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes ao tema: 
• Resumo Cirurgia infantil - parte I 

(20 pág.)
• Resumo Cirurgia infantil - parte II 

(16 pág.)
• Resumo Cirurgia infantil - parte 

III (11 pág.)
2. Após o estudo teórico, resolva as 
listas de questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3uNHKNX
• https://bit.ly/3sMCFnq
• https://bit.ly/3bhkCzT

1.  Essa é uma tarefa grande, com 
muitas informações teóricas. Mas, 
não se preocupe, pois você fará 
revisões desse assunto. 
2. Faça, no mínimo, 10  questões de 
cada um dos links indicados. 

TA
RE

FA
 1

2

Preventiva 

Tema: Testes diagnósticos  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1.Faça, no mínimo, 30 exercícios. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3d9S8ZT
https://bit.ly/3uNHKNX
https://bit.ly/3sMCFnq
https://bit.ly/3bhkCzT
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Neurologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Cefaleias; 
• Demências; 
• Epilepsias;
Distúrbios do movimento.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/ifkk
• https://estr.at/Oumt
• https://estr.at/qQHm 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 1

4

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Estudos epidemiológicos;
• Testes diagnósticos.
2. Resolva a lista de questões no link 
a seguir:

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/ifkk
https://estr.at/Oumt
https://estr.at/qQHm
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TA
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Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Crescimento;
• Puberdade.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3qr9Xrq
• https://bit.ly/2OAib2l

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 2

 

Preventiva 

Tema:  Sistemas de informações em 
saúde e base de dados do SUS 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/fk4H

1.Faça, no mínimo, 30 questões. 

TA
RE

FA
 3

 

Ginecologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Rastreamento do câncer de 

mama;
• Doenças benignas da mama;
• Câncer de mama. 
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3qbM8DG
• https://bit.ly/3qbM8DG
• https://estr.at/387h2q1

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado.

https://bit.ly/3qr9Xrq
https://bit.ly/2OAib2l
https://estr.at/fk4H
https://bit.ly/3qbM8DG
https://bit.ly/3qbM8DG
https://estr.at/387h2q1
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Obstetrícia 

Tema: Gestação múltipla 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (18 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3tUaLXO

1. O link indicado possui 56 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 5

 

Cirurgia 

Tema: Cirurgia vascular 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/idQ6

1.  O link indicado possui 157 
questões no total.
Faça, no mínimo, 30 questões. 

TA
RE

FA
 6

Pneumologia 

Tema: DPOC 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (44 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3ucQD3f

1. O link indicado possui 100 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3tUaLXO
https://estr.at/idQ6
https://estr.at/3ucQD3f
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Hematologia 

Tema: Anemias hemolíticas 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia o Resumo Estratégico 
referente ao tema. 
O tema Anemias hemolíticas está 
dividido em 3 videoaulas: 
• Anemia falciforme (vídeo de 

40min);
• Anemias microangiopáticas 

(vídeo de 40min);
• Outras anemias hemolíticas 

(vídeo de 30min).
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/2ZsUgUO

1. O link indicado possui 100 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 30 questões. 

TA
RE

FA
 8

 

Pediatria

Tema: Diagnóstico nutricional 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (23 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/A5nF

1. O link indicado possui 35 questões 
no total. Resolva todas elas. 

TA
RE

FA
 9

 

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Testes diagnósticos; 
• Sistemas de informações em 

saúde. 
2. Resolva a lista de questões no link 
a seguir: 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/2ZsUgUO
https://estr.at/A5nF
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Ginecologia

Tema: Sangramento uterino anormal 
(SUA) 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (25 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/2OsjvUR

1. O link indicado possui 95 questões 
no total.
Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 1

1

Cirurgia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Cirurgia infantil;
• Cirurgia vascular.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3uNHKNX
• https://bit.ly/3sMCFnq
• https://bit.ly/3bhkCzT
• https://estr.at/idQ6

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 12 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 1

2

Preventiva 

Tema: Princípios e diretrizes do SUS 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/bCB1

1. O link indicado possui 243 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 30 questões. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/2OsjvUR
https://bit.ly/3uNHKNX
https://bit.ly/3sMCFnq
https://bit.ly/3bhkCzT
https://estr.at/idQ6
https://estr.at/bCB1
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Pneumologia 

Temas: Derrame pleural / 
Tromboembolismo pulmonar  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Derrame pleural (vídeo de 25 

min);
• Tromboembolismo pulmonar 

(vídeo de 40 min);
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links abaixo: 
• https://estr.at/3qDET7J
• https://estr.at/3vy9red

1. Faça, no mínimo, 18 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 1

4

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Sistemas de informações em 

saúde;
•  Princípios e diretrizes do SUS.
2. Resolva a lista de questões no link 
a seguir: 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios.
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3qDET7J
https://estr.at/3vy9red
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TA
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Pediatria

Temas: Infecção do trato urinário em 
pediatria/Choque em pediatria 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Infecção do trato urinário (vídeo 

de 30 min ou 10 pág.);
• Choque em pediatria (vídeo de 

60 min ou 30 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:  
• https://bit.ly/3k7BuLX
• https://estr.at/rZdN

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links.

TA
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FA
 2

 

Preventiva 

Tema: Marcos legais do SUS 
(Constituição Federal e leis 
orgânicas) 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(120 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1.Faça, no mínimo, 30 questões. 

TA
RE

FA
 3

 

Ginecologia

Tema: Miomatose  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (19 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/2Np7Wx0

1. O link indicado possui 74 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

https://bit.ly/3k7BuLX
https://estr.at/rZdN
https://bit.ly/2Np7Wx0
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Obstetrícia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Trabalho de parto prematuro; 
• Rotura prematura de 

membranas ovulares;
• Hemorragia pós-parto;
• Gestação múltipla.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/2NlYHhe 
• https://bit.ly/3dewmEr
• https://bit.ly/3d9S8ZT
• https://bit.ly/3tUaLXO

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado.

TA
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Cirurgia 

Tema: Queimaduras e trauma 
elétrico 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (17 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3qvoXEB

1. O link indicado possui 149 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 6

Pneumologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• DPOC;
• Derrame pleural;
• Tromboembolismo pulmonar.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3ucQD3f
• https://estr.at/3qDET7J
• https://estr.at/3vy9red

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2h20min para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/2NlYHhe
https://bit.ly/3dewmEr
https://bit.ly/3d9S8ZT
https://bit.ly/3tUaLXO
https://bit.ly/3qvoXEB
https://estr.at/3ucQD3f
https://estr.at/3qDET7J
https://estr.at/3vy9red
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Hematologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Anemias carenciais;
• Anemias hemolíticas.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/2NnWRfM
• https://bit.ly/2N3uWlx
• https://bit.ly/2ZsUgUO

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2h20min para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
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Pediatria

Tema: Distúrbios respiratórios no 
período neonatal 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (10 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  
• https://bit.ly/3k7BuLX

1. O link indicado possui 79 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
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Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Princípios e diretrizes do SUS; 
• Marcos legais do SUS.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/bCB1

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/2NnWRfM
https://bit.ly/2N3uWlx
https://bit.ly/2ZsUgUO
https://bit.ly/3k7BuLX
https://estr.at/bCB1
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Cirurgia 

Tema: Princípios da anestesiologia/ 
Nutrição em cirurgia  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Princípios da anestesiologia 

(vídeo de 60 min);
• Nutrição em cirurgia (vídeo de 45 

min).
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links.

TA
RE

FA
 1

1

Pneumologia

Tema: Asma 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1.Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 1

2

Preventiva 

Tema: Processo de regionalização e 
descentralização do SUS 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/L5YN

1. O link indicado possui 20 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 30 questões. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/L5YN
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Hematologia 

Temas: Leucemias agudas 
/ Leucemias crônicas, 
mieloproliferações, mielodisplasias 
e linfomas.  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Leucemias Agudas (vídeo de 30 

min ou 24 pág.);
• Linfomas (vídeo de 40 min ou 28 

pág.);
• LLA e LLC (vídeo de 40 min);
• Outras síndromes 

mieloproliferativas (vídeo de 40 
min).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links abaixo: 
• https://estr.at/3fFsFZw
• https://estr.at/1iQz

1. Atenção: o Resumo Estratégico 
de Linfomas, que possui 28 páginas, 
já contempla os assuntos LLA, LLC e 
Outras síndromes mieloproliferativas.  
2. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
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 1

4

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas:
• Marcos legais do SUS; 
• Processo de regionalização e 

descentralização do SUS.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/L5YN

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/3fFsFZw
https://estr.at/1iQz
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Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Diagnóstico nutricional; 
• Infecção do trato urinário em 

pediatria; 
• Distúrbios respiratórios no 

período neonatal.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://estr.at/A5nF 
• https://bit.ly/3k7BuLX
• https://bit.ly/3k7BuLX

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2h20min para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado.

TA
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Preventiva 

Tema: Financiamento em Saúde 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/iQ1Q

1. O link indicado possui 20 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 3

 

Ginecologia

Tema: Endometriose 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (24 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/2N3Zwvd

1. O link indicado possui 91 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
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Obstetrícia 

Tema: Pré-natal 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1.Faça, no mínimo, 40 questões. 

https://estr.at/A5nF
https://bit.ly/3k7BuLX
https://bit.ly/3k7BuLX
https://estr.at/iQ1Q
https://bit.ly/2N3Zwvd
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Cirurgia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Queimaduras e trauma elétrico; 
• Princípios da anestesiologia; 
• Nutrição em cirurgia.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://bit.ly/3qvoXEB 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 6

Pneumologia

Temas: Pneumologia intensiva / 
Neoplasias pulmonares 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Pneumologia intensiva (vídeo de 

40 min);
• Neoplasias pulmonares (vídeo de 

20 min);
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links abaixo:  
• https://estr.at/E2B2

1. Faça, no mínimo, 18 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 7

Pediatria

Tema: Diarreia  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (25 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/3m2PpE0

1. O link indicado possui 37 questões 
no total. Resolva todas elas. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3qvoXEB
https://estr.at/E2B2
https://estr.at/3m2PpE0
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Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Processo de regionalização e 

descentralização do SUS; 
• Financiamento em saúde.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://estr.at/L5YN
• https://estr.at/iQ1Q

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
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Ginecologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Sangramento uterino anormal 

(SUA);
• Miomatose; 
• Endometriose.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/2OsjvUR
• https://bit.ly/2Np7Wx0
• https://bit.ly/2N3Zwvd

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2h20min para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 1

0 

Cirurgia 

Tema: Cicatrização de feridas 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema;  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  

1. Resolva todas elas. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/L5YN
https://estr.at/iQ1Q
https://estr.at/2OsjvUR
https://bit.ly/2Np7Wx0
https://bit.ly/2N3Zwvd
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Pediatria

Tema: Deficiências vitamínicas e 
profilaxia 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (11 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  
• https://estr.at/2PJ8miU

1. O link indicado possui 24 questões 
no total. Resolva todas elas. 

TA
RE

FA
 1

2

Preventiva 

Tema: Atenção  primária à saúde 
(APS) no Brasil 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(120 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1. Faça, no mínimo, 30 questões. 

TA
RE
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 1

3

Cirurgia

Tema: Cirurgia Plástica  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema;  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  
• https://estr.at/NhWf

1. O link indicado possui 117 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 30 questões. 

TA
RE

FA
 1

4

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Financiamento em saúde;
• Atenção  primária à saúde (APS) 

no Brasil.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/iQ1Q

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/2PJ8miU
https://estr.at/NhWf
https://estr.at/iQ1Q
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Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Diarreia;
• Deficiências vitamínicas e 

profilaxia.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/3m2PpE0
• https://estr.at/2PJ8miU

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 2

 

Preventiva 

Tema: Estatística médica e medidas 
de associação 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(180 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/juHb

1. O link indicado possui 53 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 30 questões. 
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Obstetrícia 

Tema: Diabetes na gestação  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 

1. Faça, no mínimo, 30 questões. 

TA
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Cirurgia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Cicatrização de feridas; 
• Cirurgia Plástica.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir: 
• https://estr.at/NhWf

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

https://estr.at/3m2PpE0
https://estr.at/2PJ8miU
https://estr.at/juHb
https://estr.at/NhWf
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Pneumologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Asma;
• Pneumologia intensiva;
• Neoplasias pulmonares.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://estr.at/E2B2

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2h20min para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado.

TA
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FA
 6

Hepatologia 

Tema: Hepatites Virais 
1. Assista à videoaula do Intensivo (60 
min)  ou leia o Resumo Estratégico 
referente ao tema (46 pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3b1t3Od (14 

questões);
• https://bit.ly/2Orx2Mi (60 

questões);
• https://estr.at/QgkH (35 

questões);
• https://bit.ly/2Zg1k6Q (6 

questões);
• https://bit.ly/3tS7qsi (6 

questões).

1. Em cada um dos links, faça a 
quantidade mínima de questões 
indicada abaixo: 
• https://bit.ly/3b1t3Od - fazer 5, 

no mínimo;
• https://bit.ly/2Orx2Mi - fazer 20, 

no mínimo;
• https://estr.at/QgkH - fazer 10, 

no mínimo; 
• https://bit.ly/2Zg1k6Q - fazer 3, 

no mínimo;
• https://bit.ly/3tS7qsi - fazer 3, no 

mínimo.

TA
RE

FA
 7

Hematologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Anemias carenciais;
• Leucemias agudas;
• Leucemias crônicas, 

mieloproliferações, 
mielodisplasias e linfomas. 

2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://bit.ly/2NnWRfM
• https://bit.ly/2N3uWlx
• https://estr.at/3fFsFZw
• https://estr.at/1iQz

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/E2B2
https://bit.ly/3b1t3Od
https://bit.ly/2Orx2Mi
https://estr.at/QgkH
https://bit.ly/2Zg1k6Q
https://bit.ly/3tS7qsi
https://bit.ly/3b1t3Od
https://bit.ly/2Orx2Mi
https://estr.at/QgkH
https://bit.ly/2Zg1k6Q
https://bit.ly/3tS7qsi
https://bit.ly/2NnWRfM
https://bit.ly/2N3uWlx
https://estr.at/3fFsFZw
https://estr.at/1iQz
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Pediatria

Tema: Cardiopatias congênitas  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(120min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (25 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  
• https://estr.at/2PNY7tT

1. O link indicado possui 80 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios.

TA
RE

FA
 9

 

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Atenção primária à saúde (APS) 

no Brasil;
• Estatística médica e medidas de 

associação.
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://estr.at/3lwLy1J

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos ou marcações 
no material. Não é necessário ler 
todo o livro digital novamente.

TA
RE

FA
 1

0 

Obstetrícia 

Tema: Infecções congênitas 
(TORCHS) / Sífilis na gestação 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas abaixo: 
• Infecções congênitas (vídeo de 

30min ou 30 pág.);
• Sífilis na gestação (vídeo de 40 

min ou 23 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3u3FP7N
• https://bit.ly/3d9kbsq

1. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/2PNY7tT
https://estr.at/3lwLy1J
https://bit.ly/3u3FP7N
https://bit.ly/3d9kbsq
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Cirurgia

Tema: Proctologia 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(45 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (20 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/3qEi43R

1. O link indicado possui 137 
questões no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 1

2

Hepatologia 

Tema: Tumores hepáticos  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (39 
pág.); 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://bit.ly/2OCDQqD

1. O link indicado possui 30 questões 
no total. Faça todas elas. 

TA
RE

FA
 1

3

Reumatologia 

Tema: Doenças inflamatórias do 
tecido conjuntivo - parte I  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(50 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/DJ98

1. O link indicado possui 73 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 1

4

Preventiva 

Tema: Processos epidêmicos 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/uQT7

1. O link indicado possui 52 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 40 questões. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3qEi43R
https://bit.ly/2OCDQqD
https://estr.at/DJ98
https://estr.at/uQT7
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Pediatria

Tema: Febre reumática  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(30min)  ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (25 
pág.);  
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  
• https://bit.ly/2NxVgnL

1. O link indicado possui 86 questões 
no total. 
Faça, no mínimo, 30 exercícios.

TA
RE

FA
 2

 

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Estatística médica e medidas de 

associação; 
• Processos epidêmicos
2. Resolva as questões nos links a 
seguir:
• https://estr.at/juHb
• https://estr.at/uQT7

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 3

 

Obstetrícia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Pré-natal;
• Diabetes na gestação;
• Infecções congênitas (TORCHS);
• Sífilis na gestação.     
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3u3FP7N
• https://bit.ly/3d9kbsq

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado.

TA
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FA
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Cirurgia

Tema: Urologia 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(90 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  

1. Faça, no mínimo, 30 questões. 

https://bit.ly/2NxVgnL
https://estr.at/juHb
https://estr.at/uQT7
https://bit.ly/3u3FP7N
https://bit.ly/3d9kbsq
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Reumatologia

Tema: Doenças inflamatórias do 
tecido conjuntivo - parte II 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(50 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  

1. Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
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Hepatologia 

Temas: Complicações da cirrose 
hepática 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(50 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (67 
pág.).  
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3qkpJUH (16 

questões);
• https://bit.ly/3pfZ36s (26 

questões);
• https://bit.ly/2Zf7BzM (46 

questões);
• https://estr.at/FhTy (29 

questões).

1. Em cada um dos links, faça a 
quantidade mínima de questões 
indicada abaixo: 
• https://bit.ly/3qkpJUH - fazer 5, 

no mínimo;
• https://bit.ly/3pfZ36s - fazer 10, 

no mínimo;
• https://bit.ly/2Zf7BzM - fazer 15, 

no mínimo;
• https://estr.at/FhTy - fazer 10, no 

mínimo.

TA
RE

FA
 7

Pediatria

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Cardiopatias congênitas;
• Febre reumática.
  2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://estr.at/2PNY7tT
• https://bit.ly/2NxVgnL

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
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Preventiva 

Tema: Ética Médica 
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir:  

1. Faça, no mínimo, 30 questões. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3qkpJUH
https://bit.ly/3pfZ36s
https://bit.ly/2Zf7BzM
https://estr.at/FhTy
https://bit.ly/3qkpJUH
https://bit.ly/3pfZ36s
https://bit.ly/2Zf7BzM
https://estr.at/FhTy
https://estr.at/2PNY7tT
https://bit.ly/2NxVgnL


Estratégia
MED

CURSO INTENSIVO

75Estratégia MED | Cronograma do Curso Intensivo do Estratégia MED | Novembro 2021

TA
RE

FA
 9

 

Cirurgia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Proctologia;
• Urologia.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/3qEi43R 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 1

0 

Reumatologia

Temas: Artrite reumatóide/
Vasculites 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Artrite reumatóide (vídeo de 60 

min ou 16 pág.);
• Vasculites (vídeo de 60 min ou 17 

pág.)
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links abaixo: 
• https://bit.ly/3qjXQfJ
• https://bit.ly/3ahsYXG

1. Faça, no mínimo, 40 questões. 

TA
RE

FA
 1

1

Hepatologia 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Hepatites virais;
• Tumores hepáticos;
• Complicações da cirrose 

hepática.
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir:
• https://bit.ly/2Orx2Mi 
• https://estr.at/QgkH 
• https://bit.ly/2OCDQqD
• https://bit.ly/2Zf7BzM 
• https://estr.at/FhTy

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 60 min.  
2. Você terá 2h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 8 questões de cada 
link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://bit.ly/3qEi43R
https://bit.ly/3qjXQfJ
https://bit.ly/3ahsYXG
https://bit.ly/2Orx2Mi
https://estr.at/QgkH
https://bit.ly/2OCDQqD
https://bit.ly/2Zf7BzM
https://estr.at/FhTy
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Preventiva 

Tema: Medicina de família e 
comunidade  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(60 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema; 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/LTHK

1. Faça, no mínimo, 30 questões. 

TA
RE

FA
 1

3

Reumatologia

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Doenças inflamatórias do tecido 

conjuntivo;
• Artrite reumatóide;
• Vasculites. 
2. Resolva as listas de questões nos 
links a seguir: 
• https://bit.ly/3qjXQfJ
• https://bit.ly/3ahsYXG

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 40 min.  
2. Você terá 2h20min para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
 1

4

Preventiva 

Tema: REVISÃO ESTRATÉGICA 
1. Revise as seguintes aulas: 
• Ética médica;
• Medicina de família e 

comunidade.
2. Resolva a lista de questões no link 
a seguir: 

1. A revisão teórica pode ser feita por 
meio de seus resumos, marcações 
no PDF ou como preferir. O tempo 
médio deve ser de 30 min.  
2. Você terá 2,5h para realizar os 
exercícios. 
Faça, no mínimo, 25 questões de 
cada link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES

https://estr.at/LTHK
https://bit.ly/3qjXQfJ
https://bit.ly/3ahsYXG
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Dermatologia

Temas: Hanseníase / Câncer de pele  
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Hanseníase (vídeo de 40 min ou 18 pág.);
• Câncer de pele (vídeo de 40 min ou 14 

pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://bit.ly/37fn07w
• https://bit.ly/3b1se81

1. Faça, no mínimo, 25 
questões de cada um dos 
links indicados.

TA
RE

FA
 2

 

Ortopedia

Temas: Politrauma ortopédico/Quadril 
pediátrico/ Maus-tratos   
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Politrauma ortopédico (vídeo de 60 min ou 

21 pág.);
• Quadril pediátrico (vídeo de 40 min ou 12 

pág.);
• Maus tratos (15 min de vídeo ou 11 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://bit.ly/3bgQDqq
• https://bit.ly/3qm65Yz
• https://bit.ly/2Np9OWy

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos 
links indicados.

https://bit.ly/37fn07w
https://bit.ly/3b1se81
https://bit.ly/3bgQDqq
https://bit.ly/3qm65Yz
https://bit.ly/2Np9OWy
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Psiquiatria

Temas: Transtornos do humor / Dependência 
química 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Transtornos do humor (vídeo de 40 min ou 

14 pág.);
• Dependência química (vídeo de 25 min ou 

21 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://bit.ly/3rURFiD
• https://bit.ly/2M1Br83

1. Faça, no mínimo, 25 
questões de cada um dos 
links indicados.

TA
RE

FA
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Pediatria

Temas: Cuidados Neonatais / Reanimação 
Neonatal 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Cuidados neonatais (vídeo de 60 min ou 19 

pág.)
• Reanimação neonatal (vídeo de 60 min ou 

16 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://estr.at/3rQsbTI
• https://estr.at/39JpuN0

1. Faça, no mínimo, 15 
questões de cada um dos 
links indicados.

TA
RE

FA
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Cirurgia 

Tema: Abdome agudo vascular  
1. Assista à videoaula do Intensivo (60 min) ou 
leia o Resumo Estratégico referente ao tema 
(30 pág.). 
2. Após o estudo teórico, resolva a lista de 
questões no link a seguir: 
• https://estr.at/Axjg

1. O link indicado possui 68 
questões no total.
Faça, no mínimo, 30 
questões. 

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/3rURFiD
https://bit.ly/2M1Br83
https://estr.at/3rQsbTI
https://estr.at/39JpuN0
https://estr.at/Axjg
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Ginecologia

Tema: Ciclo menstrual / Úlceras genitais  
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Ciclo menstrual (vídeo de 30 min ou 17 

pág.);
• Úlceras Genitais (vídeo de 30 min ou 16 

pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://bit.ly/3qujgGW
• https://estr.at/3w1YykV

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos 
links indicados.

TA
RE

FA
 7

Obstetrícia 

Temas: Aloimunização materna e doença 
hemolítica perinatal / Alterações do ILA 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Aloimunização materna (vídeo de 90 min 

ou 17 pág.);
• Alterações do ILA (vídeo de 40 min ou 16 

pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://estr.at/39xgQB3
• https://estr.at/3knaTuE

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos 
links indicados.

TA
RE

FA
 8

 

Reumatologia

Temas: Espondiloartrites / Síndromes 
dolorosas crônicas  
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Espondiloartrites (vídeo de 50 min ou 18 

pág.;)
• Úlceras Genitais (vídeo de 45 min ou 17 

pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://bit.ly/3ajKxGB
• https://bit.ly/2Nm87cz

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos 
links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/3qujgGW
https://estr.at/3w1YykV
https://estr.at/39xgQB3
https://estr.at/3knaTuE
https://bit.ly/3ajKxGB
https://bit.ly/2Nm87cz
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Infectologia

Temas: Malária/Animais Peçonhentos 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Malária (vídeo de 30 min ou 11 pág.);
• Animais peçonhentos (vídeo de 35 min ou 

15 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://bit.ly/3rQDBXj
• https://bit.ly/2LLQTVy

1. Faça, no mínimo, 15 
questões de cada um dos 
links indicados.

TA
RE

FA
 1

0 

Cardiologia

Temas: Avaliação perioperatória / 
Bradiarritmias/Cardiomiopatias 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Avaliação Perioperatória (vídeo de 30 min 

ou 15 pág.);
• Bradiarritmias (vídeo de 15 min ou 15 

pág.);
• Cardiomiopatias (vídeo de 45 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://estr.at/5Hgk
• https://bit.ly/2LLQTVy 

1. Faça, no mínimo, 15 
questões de cada um dos 
links indicados.

TA
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 1

1

Cirurgia 

Temas: Abdome agudo hemorrágico/ REMIT 
(Resposta endócrino-metabólica-inflamatória 
ao trauma)
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Abdome agudo hemorrágico (vídeo de 30 

min ou 15 pág.);
• REMIT (vídeo de 45 min ou 15 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://estr.at/tnXy 

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos 
links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/3rQDBXj
https://bit.ly/2LLQTVy
https://estr.at/5Hgk
https://bit.ly/2LLQTVy
https://estr.at/tnXy
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FA
 1

2

Pediatria 

Temas: Urticária e anafilaxia / Distúrbios  
metabólicos do neonato/Fibrose cística 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Urticária e anafilaxia (vídeo de 30 min ou 

12 pág.);
• Distúrbios metabólicos do neonato (vídeo 

de 30 min ou 14 pág.);
• Fibrose cística (vídeo de 30 min ou 19 

pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://bit.ly/3qmpYi4
• https://bit.ly/3afPUGt
• https://estr.at/3tC4

1. Faça, no mínimo, 15 
questões de cada um dos 
links indicados.

TA
RE

FA
 1

3

Ginecologia

Temas: Assistência à vítima de violência 
sexual / Adenomiose
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Assistência à vítima de violência sexual 

(vídeo de 20 min ou 14 pág.);
• Adenomiose (vídeo de 30 min ou 14 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://estr.at/3coqSGq
• https://bit.ly/3jMgYjN

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos 
links indicados.

TA
RE

FA
 1

4

Obstetrícia 

Temas: Abortamento de repetição / Indução 
do parto e pós-datismo 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou leia os 
Resumos Estratégicos referentes aos temas: 
• Abortamento de repetição (vídeo de 30 

min ou 12 pág.);
• Indução do parto e pós-datismo (vídeo de 

30 min ou 16 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as questões 
nos links a seguir:
• https://bit.ly/2PzxPLL
• https://estr.at/syqL

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos 
links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/3qmpYi4
https://bit.ly/3afPUGt
https://estr.at/3tC4
https://estr.at/3coqSGq
https://bit.ly/3jMgYjN
https://bit.ly/2PzxPLL
https://estr.at/syqL
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Semana 17

REVISÃO GERAL

DI
A 

1

1. Resolver os 140 exercícios indicados abaixo:
Links das Disciplinas - Atenção: Os links são os mesmos 

para todos os 7 dias da semana

• Pediatria: questões 1 a 21 do link 
• Preventiva: questões 1 a 21 do link 
• Cirurgia: questões 1 a 21 do link 
• Ginecologia: questões 1 a 14 do link 
• Obstetrícia: questões 1 a 13 do link 
• Infectologia: questões 1 a 9 do link 
• Gastroenterologia: questões 1 a 8 do link 
• Cardiologia: questões 1 a 6 do link 
• Endocrinologia: questões 1 a 6 do link 
• Nefrologia: questões 1 a 4 do link 
• Neurologia: questões 1 a 4 do link 
• Pneumologia: questões 1 a 4 do link 
• Hematologia:  questões 1 a 3 do link 
• Reumatologia: questões 1 a 3 do link 
• Hepatologia: questões 1 a 3 do link 

• Pediatria: https://estr.at/pBo6
• Preventiva: https://estr.at/yRiS
• Cirurgia: https://estr.at/kEcQ
• Ginecologia: https://estr.at/KpsB
• Obstetrícia: https://estr.at/JS4C
• Infectologia: https://estr.at/CRxh
• Gastrologia: https://estr.at/mqyU
• Cardiologia: https://estr.at/Ho4S
• Endocrinologia: https://estr.at/MaQd
• Nefrologia: https://estr.at/EzhK
• Neurologia: https://estr.at/cD2d
• Pneumologia: https://estr.at/NW2i
• Hematologia: https://estr.at/dcrn
• Reumatologia: https://estr.at/Vhrh
• Hepatologia: https://estr.at/jBp3

DI
A 

2 

1. Resolver os 140 exercícios indicados abaixo:

• Pediatria: questões 22 a 42 do link 
• Preventiva: questões 22 a 42 do link 
• Cirurgia: questões 22 a 42 do link 
• Ginecologia: questões 15 a 28 do link 
• Obstetrícia: questões 14 a 26 do link 
• Infectologia: questões 10 a 18 do link 
• Gastroenterologia: questões 9 a 16 do link 
• Cardiologia: questões 7 a 12 do link 
• Endocrinologia: questões 7 a 12 do link 
• Nefrologia: questões 5 a 8 do link 
• Neurologia: questões 5 a 8 do link 
• Pneumologia: questões 5 a 8 do link 
• Hematologia:  questões 4 a 6 do link 
• Reumatologia: questões 4 a 6 do link 
• Hepatologia: questões 4 a 6 do link 

• Pediatria: https://estr.at/pBo6
• Preventiva: https://estr.at/yRiS
• Cirurgia: https://estr.at/kEcQ
• Ginecologia: https://estr.at/KpsB
• Obstetrícia: https://estr.at/JS4C
• Infectologia: https://estr.at/CRxh
• Gastrologia: https://estr.at/mqyU
• Cardiologia: https://estr.at/Ho4S
• Endocrinologia: https://estr.at/MaQd
• Nefrologia: https://estr.at/EzhK
• Neurologia: https://estr.at/cD2d
• Pneumologia: https://estr.at/NW2i
• Hematologia: https://estr.at/dcrn
• Reumatologia: https://estr.at/Vhrh
• Hepatologia: https://estr.at/jBp3

https://estr.at/pBo6
https://estr.at/yRiS
https://estr.at/kEcQ
https://estr.at/KpsB
https://estr.at/JS4C
https://estr.at/CRxh
https://estr.at/mqyU
https://estr.at/Ho4S
https://estr.at/MaQd
https://estr.at/EzhK
https://estr.at/cD2d
https://estr.at/NW2i
https://estr.at/dcrn
https://estr.at/Vhrh
https://estr.at/jBp3
https://estr.at/pBo6
https://estr.at/yRiS
https://estr.at/kEcQ
https://estr.at/KpsB
https://estr.at/JS4C
https://estr.at/CRxh
https://estr.at/mqyU
https://estr.at/Ho4S
https://estr.at/MaQd
https://estr.at/EzhK
https://estr.at/cD2d
https://estr.at/NW2i
https://estr.at/dcrn
https://estr.at/Vhrh
https://estr.at/jBp3
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A 
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1. Resolver os 140 exercícios indicados abaixo:

• Pediatria: questões 43 a 63 do link 
• Preventiva: questões 43 a 63 do link 
• Cirurgia: questões 43 a 63 do link 
• Ginecologia: questões 29 a 42 do link 
• Obstetrícia: questões 27 a 39 do link 
• Infectologia: questões 19 a 27 do link 
• Gastroenterologia: questões 17 a 24 do link 
• Cardiologia: questões 13 a 18 do link 
• Endocrinologia: questões 13 a 18 do link 
• Nefrologia: questões 9 a 12 do link 
• Neurologia: questões 9 a 12 do link 
• Pneumologia: questões 9 a 12 do link 
• Hematologia:  questões 7 a 9 do link 
• Reumatologia: questões 7 a 9 do link 
• Hepatologia: questões 7 a 9 do link 

• Pediatria: https://estr.at/pBo6
• Preventiva: https://estr.at/yRiS
• Cirurgia: https://estr.at/kEcQ
• Ginecologia: https://estr.at/KpsB
• Obstetrícia: https://estr.at/JS4C
• Infectologia: https://estr.at/CRxh
• Gastrologia: https://estr.at/mqyU
• Cardiologia: https://estr.at/Ho4S
• Endocrinologia: https://estr.at/MaQd
• Nefrologia: https://estr.at/EzhK
• Neurologia: https://estr.at/cD2d
• Pneumologia: https://estr.at/NW2i
• Hematologia: https://estr.at/dcrn
• Reumatologia: https://estr.at/Vhrh
• Hepatologia: https://estr.at/jBp3

DI
A 

4 

1. Resolver os 140 exercícios indicados abaixo:

• Pediatria: questões 64 a 84 do link 
• Preventiva: questões 64 a 84 do link 
• Cirurgia: questões 64 a 84 do link 
• Ginecologia: questões 43 a 56 do link 
• Obstetrícia: questões 40 a 52 do link 
• Infectologia: questões 28 a 36 do link 
• Gastroenterologia: questões 25 a 32 do link 
• Cardiologia: questões 19 a 24 do link 
• Endocrinologia: questões 19 a 24 do link 
• Nefrologia: questões 13 a 16 do link 
• Neurologia: questões 13 a 16 do link 
• Pneumologia: questões 13 a 16 do link 
• Hematologia:  questões 10 a 12 do link 
• Reumatologia: questões 10 a 12 do link 
• Hepatologia: questões 10 a 12 do link 

• Pediatria: https://estr.at/pBo6
• Preventiva: https://estr.at/yRiS
• Cirurgia: https://estr.at/kEcQ
• Ginecologia: https://estr.at/KpsB
• Obstetrícia: https://estr.at/JS4C
• Infectologia: https://estr.at/CRxh
• Gastrologia: https://estr.at/mqyU
• Cardiologia: https://estr.at/Ho4S
• Endocrinologia: https://estr.at/MaQd
• Nefrologia: https://estr.at/EzhK
• Neurologia: https://estr.at/cD2d
• Pneumologia: https://estr.at/NW2i
• Hematologia: https://estr.at/dcrn
• Reumatologia: https://estr.at/Vhrh
• Hepatologia: https://estr.at/jBp3

https://estr.at/pBo6
https://estr.at/yRiS
https://estr.at/kEcQ
https://estr.at/KpsB
https://estr.at/JS4C
https://estr.at/CRxh
https://estr.at/mqyU
https://estr.at/Ho4S
https://estr.at/MaQd
https://estr.at/EzhK
https://estr.at/cD2d
https://estr.at/NW2i
https://estr.at/dcrn
https://estr.at/Vhrh
https://estr.at/jBp3
https://estr.at/pBo6
https://estr.at/yRiS
https://estr.at/kEcQ
https://estr.at/KpsB
https://estr.at/JS4C
https://estr.at/CRxh
https://estr.at/mqyU
https://estr.at/Ho4S
https://estr.at/MaQd
https://estr.at/EzhK
https://estr.at/cD2d
https://estr.at/NW2i
https://estr.at/dcrn
https://estr.at/Vhrh
https://estr.at/jBp3
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1. Resolver os 140 exercícios indicados abaixo:

• Pediatria: questões 85 a 105 do link 
• Preventiva: questões 85 a 105 do link 
• Cirurgia: questões 85 a 105 do link 
• Ginecologia: questões 57 a 70 do link 
• Obstetrícia: questões 53 a 65 do link 
• Infectologia: questões 37 a 45 do link 
• Gastroenterologia: questões 33 a 40 do link 
• Cardiologia: questões 25 a 30 do link 
• Endocrinologia: questões 25 a 30 do link 
• Nefrologia: questões 17 a 20 do link 
• Neurologia: questões 17 a 20 do link 
• Pneumologia: questões 17 a 20 do link 
• Hematologia:  questões 13 a 15 do link 
• Reumatologia: questões 13 a 15 do link 
• Hepatologia: questões 13 a 15 do link 

• Pediatria: https://estr.at/pBo6
• Preventiva: https://estr.at/yRiS
• Cirurgia: https://estr.at/kEcQ
• Ginecologia: https://estr.at/KpsB
• Obstetrícia: https://estr.at/JS4C
• Infectologia: https://estr.at/CRxh
• Gastrologia: https://estr.at/mqyU
• Cardiologia: https://estr.at/Ho4S
• Endocrinologia: https://estr.at/MaQd
• Nefrologia: https://estr.at/EzhK
• Neurologia: https://estr.at/cD2d
• Pneumologia: https://estr.at/NW2i
• Hematologia: https://estr.at/dcrn
• Reumatologia: https://estr.at/Vhrh
• Hepatologia: https://estr.at/jBp3

DI
A 

6

1. Resolver os 140 exercícios indicados abaixo:

• Pediatria: questões 106 a 126 do link 
• Preventiva: questões 106 a 126 do link 
• Cirurgia: questões 106 a 126 do link 
• Ginecologia: questões 71 a 84 do link 
• Obstetrícia: questões 66 a 78 do link 
• Infectologia: questões 46 a 54 do link 
• Gastroenterologia: questões 41 a 48 do link 
• Cardiologia: questões 31 a 36 do link 
• Endocrinologia: questões 31 a 36 do link 
• Nefrologia: questões 21 a 24 do link 
• Neurologia: questões 21 a 24 do link 
• Pneumologia: questões 21 a 24 do link 
• Hematologia:  questões 16 a 18 do link 
• Reumatologia: questões 16 a 18 do link 
• Hepatologia: questões 16 a 18 do link 

• Pediatria: https://estr.at/pBo6
• Preventiva: https://estr.at/yRiS
• Cirurgia: https://estr.at/kEcQ
• Ginecologia: https://estr.at/KpsB
• Obstetrícia: https://estr.at/JS4C
• Infectologia: https://estr.at/CRxh
• Gastrologia: https://estr.at/mqyU
• Cardiologia: https://estr.at/Ho4S
• Endocrinologia: https://estr.at/MaQd
• Nefrologia: https://estr.at/EzhK
• Neurologia: https://estr.at/cD2d
• Pneumologia: https://estr.at/NW2i
• Hematologia: https://estr.at/dcrn
• Reumatologia: https://estr.at/Vhrh
• Hepatologia: https://estr.at/jBp3

https://estr.at/pBo6
https://estr.at/yRiS
https://estr.at/kEcQ
https://estr.at/KpsB
https://estr.at/JS4C
https://estr.at/CRxh
https://estr.at/mqyU
https://estr.at/Ho4S
https://estr.at/MaQd
https://estr.at/EzhK
https://estr.at/cD2d
https://estr.at/NW2i
https://estr.at/dcrn
https://estr.at/Vhrh
https://estr.at/jBp3
https://estr.at/pBo6
https://estr.at/yRiS
https://estr.at/kEcQ
https://estr.at/KpsB
https://estr.at/JS4C
https://estr.at/CRxh
https://estr.at/mqyU
https://estr.at/Ho4S
https://estr.at/MaQd
https://estr.at/EzhK
https://estr.at/cD2d
https://estr.at/NW2i
https://estr.at/dcrn
https://estr.at/Vhrh
https://estr.at/jBp3
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1. Resolver os 140 exercícios indicados abaixo:

• Pediatria: questões 127 a 147 do link 
• Preventiva: questões 127 a 147 do link 
• Cirurgia: questões 127 a 147 do link 
• Ginecologia: questões 85 a 98 do link 
• Obstetrícia: questões 79 a 91 do link 
• Infectologia: questões 55 a 63 do link 
• Gastroenterologia: questões 49 a 56 do link 
• Cardiologia: questões 37 a 42 do link 
• Endocrinologia: questões 37 a 42 do link 
• Nefrologia: questões 25 a 28 do link 
• Neurologia: questões 25 a 28 do link 
• Pneumologia: questões 25 a 28 do link 
• Hematologia:  questões 19 a 21 do link 
• Reumatologia: questões 19 a 21 do link 
• Hepatologia: questões 19 a 21 do link 

• Pediatria: https://estr.at/pBo6
• Preventiva: https://estr.at/yRiS
• Cirurgia: https://estr.at/kEcQ
• Ginecologia: https://estr.at/KpsB
• Obstetrícia: https://estr.at/JS4C
• Infectologia: https://estr.at/CRxh
• Gastrologia: https://estr.at/mqyU
• Cardiologia: https://estr.at/Ho4S
• Endocrinologia: https://estr.at/MaQd
• Nefrologia: https://estr.at/EzhK
• Neurologia: https://estr.at/cD2d
• Pneumologia: https://estr.at/NW2i
• Hematologia: https://estr.at/dcrn
• Reumatologia: https://estr.at/Vhrh
• Hepatologia: https://estr.at/jBp3

https://estr.at/pBo6
https://estr.at/yRiS
https://estr.at/kEcQ
https://estr.at/KpsB
https://estr.at/JS4C
https://estr.at/CRxh
https://estr.at/mqyU
https://estr.at/Ho4S
https://estr.at/MaQd
https://estr.at/EzhK
https://estr.at/cD2d
https://estr.at/NW2i
https://estr.at/dcrn
https://estr.at/Vhrh
https://estr.at/jBp3
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Tarefas alternativas - 1

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

TA
RE

FA
 1

 

Dermatologia

Temas: Dermatoses infecciosas / 
Miscelânea  
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Dermatoses Infecciosas (vídeo de 40 

min ou 16 pág.);
• Miscelânea (vídeo de 60 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3jM22lT
• https://bit.ly/3b3X6ov

1. Faça, no mínimo, 25 
questões de cada um dos links 
indicados.

TA
RE

FA
 2

 

Ortopedia

Temas: Complicações do trauma 
ortopédico / Conceitos básicos do trauma 
ortopédico 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Complicações do trauma ortopédico 

(vídeo de 30 min);
• Conceitos básicos do trauma 

ortopédico (vídeo de 30 min ou 16 
pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/2PUDaxx
• https://estr.at/3d357ew

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

https://bit.ly/3jM22lT
https://bit.ly/3b3X6ov
https://estr.at/2PUDaxx
https://estr.at/3d357ew
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Psiquiatria

Temas: Psiquiatria infantil / Psiquiatria 
social e reforma psiquiátrica / Transtornos 
de ansiedade 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Psiquiatria infantil (vídeo de 20 min ou 

12 pág.);
• Psiquiatria social e reforma 

psiquiátrica (vídeo de 15 min ou 12 
pág.);

• Transtornos de ansiedade (vídeo de 20 
min ou 9 pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3bape9y
• https://bit.ly/3qtybB5
• https://bit.ly/2ZpGnGX

1. Faça, no mínimo, 15 
questões de cada um dos links 
indicados.

TA
RE

FA
 4

Pediatria

Temas: Convulsão febril / Choque 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Convulsão febril (vídeo de 30 min ou 

11 pág.);
• Choque (vídeo de 60 min ou 30 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3pxcdMk
• https://estr.at/rZdN

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/3bape9y
https://bit.ly/3qtybB5
https://bit.ly/2ZpGnGX
https://bit.ly/3pxcdMk
https://estr.at/rZdN
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Cirurgia 

Tema: Trauma de populações especiais / 
Trauma cervical / Cirurgia torácica 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Trauma de populações especiais (vídeo 

de 30 min);
• Trauma cervical (vídeo de 30 min);
• Cirurgia torácica (vídeo de 30 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/5MU2

1. Faça, no mínimo, 15 
questões de cada um dos links 
indicados.

TA
RE

FA
 6

Ginecologia

Tema: Pólipos e câncer do corpo do útero 
/ Câncer de colo uterino  
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas:
• Pólipos e câncer do corpo do útero 

(vídeo de 80 min ou 33 pág.);
• Câncer de colo uterino (vídeo de 30 

min ou 12 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/2Zxu9vT
• https://bit.ly/2N6sKJX
• https://bit.ly/3dp0AEK

1. Faça, no mínimo, 15 
questões de cada um dos links 
indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://estr.at/5MU2
https://bit.ly/2Zxu9vT
https://bit.ly/2N6sKJX
https://bit.ly/3dp0AEK
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Obstetrícia 

Temas: Infecção puerperal / HIV na 
gestação 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Infecção puerperal (vídeo de 40 min);
• HIV na gestação (vídeo de 30 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/3rPgpsU 

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

TA
RE

FA
 8

Reumatologia

Temas: Artropatias infecciosas / Artrites 
microcristalinas / Miopatias autoimunes 
sistêmicas 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Artropatias infecciosas (vídeo de 30 

min);
• Artrites microcristalinas (vídeo de 30 

min ou 32 pág.);
• Miopatias autoimunes sistêmicas 

(vídeo de 30 min ou 15 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/M6fW
• https://estr.at/VTgt
• https://estr.at/7nzc

1. Faça, no mínimo, 15 
questões de cada um dos links 
indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://estr.at/3rPgpsU
https://estr.at/M6fW
https://estr.at/VTgt
https://estr.at/7nzc
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Infectologia

Temas: Hepatoesplenomegalias crônicas 
/ Neutropenia febril e febre de origem 
indeterminada 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Hepatoesplenomegalias crônicas 

(vídeo de 30 min);
• Neutropenia febril e febre de origem 

indeterminada (vídeo de 20 min ou 23 
pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://estr.at/rZFZ

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

TA
RE

FA
 1

0

Cardiologia

Temas: Choque / Eletrocardiograma  
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Choque (vídeo de 30 min);
• Eletrocardiograma (vídeo de 45 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/X7pM

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://estr.at/rZFZ
https://estr.at/X7pM
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Neurologia

Temas: Distúrbios do sono / Traumatismo 
cranioencefálico 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Distúrbios do sono (vídeo de 15 min);
• Traumatismo cranioencefálico (vídeo 

de 15 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

TA
RE

FA
 1

2

Oftalmologia

Temas: Síndrome do olho vermelho / 
Glaucoma  
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Síndrome do olho vermelho (vídeo de 

50 min ou 30 pág.);
• Glaucoma (vídeo de 30 min ou 24 

pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/2Zbx6Sr
• https://bit.ly/3qhJ6hb

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/2Zbx6Sr
https://bit.ly/3qhJ6hb
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Otorrinolaringologia

Temas: Manejo dos nódulos tireoidianos 
e câncer de tireoide / Doenças congênitas 
cervicais, traqueostomia e neoplasias de 
CCP 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Manejo dos nódulos tireoidianos e 

câncer de tireoide (vídeo de 30 min ou 
32 pág.);

• Doenças congênitas cervicais, 
traqueostomia e neoplasias de CCP 
(30 min de vídeo ou 25 pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3pi9YfQ
• https://bit.ly/3jPYvD1

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

TA
RE

FA
 1

4

Cirurgia 

Temas: Cirurgia bariátrica / Temas gerais 
em cirurgia 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Cirurgia bariátrica (vídeo de 45 min ou 

16 pág.);
• Temas gerais em cirurgia (vídeo de 30 

min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/j6jp 

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/3pi9YfQ
https://bit.ly/3jPYvD1
https://estr.at/j6jp
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Ortopedia

Temas: Doenças da coluna vertebral / 
Doenças do ombro e cotovelo / Doenças 
da mão e síndromes compressivas 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Doenças da coluna vertebral (vídeo de 

30 min ou 22 pág.);
• Doenças do ombro e cotovelo (vídeo 

de 15 min ou 15 pág.);
• Doenças da mão e síndromes 

compressivas (vídeo de 15 min ou 16 
pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3cb7Dic
• https://bit.ly/3afH0c1
• https://bit.ly/3tXweiL

1. Faça, no mínimo, 15 
questões de cada um dos links 
indicados.

TA
RE

FA
 1

6

Pediatria

Temas: Doença do refluxo gastroesofágico 
em pediatria / Coqueluche / Doença de 
Kawasaki 
1. Assista às videoaulas do Intensivo ou 
leia os Resumos Estratégicos referentes aos 
temas: 
• Doença do refluxo gastroesofágico em 

pediatria (vídeo de 30 min);
• Coqueluche (vídeo de 30 min ou 17 

pág.);
• Doença de Kawasaki  (vídeo de 30 min 

ou 15 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/38rnnMU
• https://estr.at/3Hab
• https://estr.at/3vTFPbn

1. Faça, no mínimo, 20 
questões de cada um dos links 
indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/3cb7Dic
https://bit.ly/3afH0c1
https://bit.ly/3tXweiL
https://estr.at/38rnnMU
https://estr.at/3Hab
https://estr.at/3vTFPbn
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DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 
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Otorrinolaringologia

Temas: Otoneurologia, vertigens e 
audiologia / Laringologia, apneia 
do sono na infância e hipertrofia de 
adenoide 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Otoneurologia, vertigens e 

audiologia (vídeo de 30 min);
• Laringologia, apneia do sono 

na infância e hipertrofia de 
adenoide (vídeo de 30 min ou 16 
pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/2ZdtaRj
• https://bit.ly/3qhqxde

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 2

 

Oftalmologia

Temas: Doenças do polo posterior / 
Miscelânea 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Doenças do polo posterior (vídeo 

de 40 min ou 34 pág.);
• Miscelânea (vídeo de 40 min; 

não possui Resumo Estratégico 
correspondente).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3plfXQW

1. Faça, no mínimo, 40 questões do 
link indicado.

https://bit.ly/2ZdtaRj
https://bit.ly/3qhqxde
https://bit.ly/3plfXQW
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Ortopedia

Temas: Oncologia ortopédica e 
osteomielite / Desenvolvimento 
ortopédico da criança / Ombro e 
joelho pediátricos 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Oncologia ortopédica e 

osteomielite (vídeo de 60 min ou 
22 pág.);

• Desenvolvimento ortopédico da 
criança (vídeo de 15 min ou 10 
pág.);

• Ombro e joelho pediátricos 
(vídeo de 15 min ou 10 pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3aj70Dm
• https://estr.at/3chfJHj
• https://estr.at/R5uc

1. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
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Psiquiatria

Temas: Intoxicações exógenas 
/ Transtornos alimentares / 
Psicofarmacologia 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Intoxicações exógenas (vídeo de 

20 min ou 15 pág.);
• Transtornos alimentares (vídeo 

de 15 min ou 7 pág.);
• Psicofarmacologia (vídeo de 20 

min ou 21 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3uby7Is
• https://bit.ly/3s15Gew
• https://bit.ly/3qIoJtG

1. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/3aj70Dm
https://estr.at/3chfJHj
https://estr.at/R5uc
https://bit.ly/3uby7Is
https://bit.ly/3s15Gew
https://bit.ly/3qIoJtG
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Reumatologia

Temas: Doenças do osso e da 
cartilagem /  Reumatologia 
pediátrica / Miscelânea 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Doenças do osso e da cartilagem 

(vídeo de 30 min ou 26 pág.);
• Reumatologia pediátrica (vídeo 

de 20 min);
• Miscelânea (vídeo de 45 min ou 

14 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/j1Kv
• https://estr.at/TfdT
• https://estr.at/39aLjVf

1. Faça, no mínimo, 15 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 6

 

Hematologia

Tema: Gamopatias monoclonais e 
mieloma múltiplo  
1. Assista à videoaula do Intensivo 
(40 min) ou leia o Resumo 
Estratégico referente ao tema (21 
pág.). 
2. Após o estudo teórico, resolva a 
lista de questões no link a seguir: 
• https://estr.at/Awk8

1. Faça, no mínimo, 30 questões do 
link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://estr.at/j1Kv
https://estr.at/TfdT
https://estr.at/39aLjVf
https://estr.at/Awk8
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Pneumologia

Temas: Pneumopatias intersticiais 
/ Hipertensão pulmonar / 
Bronquiectasias  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Pneumopatias intersticiais (vídeo 

de 20 min);
• Hipertensão pulmonar (vídeo de 

10 min);
• Bronquiectasias (vídeo de 5 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 

1. Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada link indicado.

TA
RE

FA
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Nefrologia 

Temas: Distúrbios acidobásicos / 
Gasometria arterial 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
(30 min) ou leia os Resumos 
Estratégicos referentes aos temas: 
• Distúrbios ácido-básicos (32 

pág.);
• Gasometria arterial (25 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões no link a seguir:
• https://estr.at/19t5

1. Atenção: os dois temas da tarefa 
estão juntos na mesma videoaula. 
Entretanto, estão separados em duas 
partes no Resumo Estratégico.
2. Faça, no mínimo, 40 exercícios do 
link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://estr.at/19t5
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Endocrinologia

Temas: Hiperprolactinemia / 
Highlights sobre temas menos 
prevalentes – parte 1 e 2  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
(30 min) ou leia os Resumos 
Estratégicos referentes aos temas: 
• Hiperprolactinemia  (vídeo de 15 

min ou 15 pág.);
• Highlights sobre temas menos 

prevalentes – parte 1 e 2 (vídeo 
de 35 min; não possui resumo 
teórico correspondente).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões no link a seguir:
• htttps://estr.at/NRCc

1. Faça, no mínimo, 30 questões do 
link indicado.

TA
RE

FA
 1

0

Infectologia

Temas: Síndrome febril íctero-
hemorrágica / Influenza 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Síndrome febril íctero-

hemorrágica (vídeo de 30 min);
• Influenza (vídeo de 30 min ou 10 

pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir: 
• https://bit.ly/3d6FD1r

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

htttps://estr.at/NRCc
https://bit.ly/3d6FD1r
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Pediatria

Temas: Tuberculose na infância / 
Febre sem sinais localizatórios 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Tuberculose na infância (vídeo 

de 60 min ou 25 pág.);
• Febre sem sinais localizatórios 

(vídeo de 30 min ou 14 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/Tqoh
• https://estr.at/2QziCuM

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 1

2

Ginecologia

Tema: Doenças da vulva e vagina / 
Prolapsos de órgãos pélvicos 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Doenças da vulva e vagina (vídeo 

de 30 min ou 19 pág.);
• Prolapsos de órgãos pélvicos 

(vídeo de 35 min ou 15 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/2ZVUbJo
• https://bit.ly/3bBNGB2

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://estr.at/Tqoh
https://estr.at/2QziCuM
https://estr.at/2ZVUbJo
https://bit.ly/3bBNGB2
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Obstetrícia 

Temas: Restrição do crescimento 
fetal / Ultrassom em obstetrícia  
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Restrição do crescimento fetal 

(vídeo de 40 min ou 32 pág.);
• Ultrassom em obstetrícia  (vídeo 

de 30 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/Yqoh

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 1

4

Ortopedia

Temas: Fraturas e luxações / Fratura 
exposta 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Fraturas e luxações (vídeo de 60 

min ou 21 pág.);
• Fratura exposta (vídeo de 30 min 

ou 8 pág.).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/3f0mMGi
• https://bit.ly/3pjCBsS

1. Faça, no mínimo, 20 questões de 
cada um dos links indicados.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://estr.at/Yqoh
https://estr.at/3f0mMGi
https://bit.ly/3pjCBsS
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Psiquiatria

Temas: Transtornos psicóticos 
/ Psicopatologia / Transtornos 
de personalidade / Transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC), 
transtornos somáticos, dissociativos 
e relacionados ao estresse 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Transtornos psicóticos (vídeo de 

20 min ou 9 pág.);
• Psicopatologia (vídeo de 15 min 

ou 10 pág.);
• Transtornos de personalidade 

(vídeo de 15 min ou 9 pág.);
• Transtorno obsessivo-

compulsivo (TOC), transtornos 
somáticos, dissociativos e 
relacionados ao estresse (vídeo 
de 15 min ou 9 pág.).

2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://bit.ly/3ujmorE
• https://bit.ly/3dp00qO
• https://bit.ly/3u8TfiD
• https://bit.ly/3dp2JAC

1. Faça, no mínimo, 10 questões de 
cada um dos links indicados.

TA
RE

FA
 1
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Ginecologia

Tema: Infertilidade conjugal / 
Miscelânea 
1. Assista às videoaulas do Intensivo 
ou leia os Resumos Estratégicos 
referentes aos temas: 
• Infertilidade conjugal (vídeo de 

40 min ou 26 pág.);
• Miscelânea (vídeo de 60 min).
2. Após o estudo teórico, resolva as 
questões nos links a seguir:
• https://estr.at/3dayQC9

1. Faça, no mínimo, 40 questões do 
link indicado.

DISCIPLINA PASSO A PASSO OBSERVAÇÕES 

https://bit.ly/3ujmorE
https://bit.ly/3dp00qO
https://bit.ly/3u8TfiD
https://bit.ly/3dp2JAC
https://estr.at/3dayQC9
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6. Considerações Finais 
Estrategista, você tem em mãos uma excelente ferramenta de estudos, que certamente fará você avançar muitas casas rumo a sua 

aprovação. A elaboração deste cronograma contou com a ajuda de um excelente time de professores. Assim, com o olhar cirúrgico de cada 

um deles, baseado na análise minuciosa de diversas provas dos últimos anos, conseguimos montar um planejamento avançado e direcionado, 

que será sua base de estudos nos próximos meses. Lembre-se: não adianta estudar muito se não estudar certo! Com esse cronograma, 

estamos dando a você o caminho das pedras para a conquista de sua tão desejada vaga de Residência Médica. 

Conte conosco, 

Equipe Estratégia MED. 

https://www.facebook.com/estrategiamed1
https://www.facebook.com/estrategiamed1
https://www.instagram.com/estrategiamed/
https://www.instagram.com/estrategiamed/
https://t.me/estrategiamed
https://t.me/estrategiamed
https://www.youtube.com/channel/UCyNuIBnEwzsgA05XK1P6Dmw
https://www.youtube.com/channel/UCyNuIBnEwzsgA05XK1P6Dmw
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