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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 
 

X PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DAS LIGAS ACADÊMICAS DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

 
EDITAL 2/2019 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O processo seletivo unificado será realizado pelo Conselho de Ligas Acadêmicas da 
Escola de Medicina da Universidade Católica de Brasília (CONLIG-UCB). 

1.2. O CONLIG-UCB torna pública a abertura de vagas para as seguintes ligas 
acadêmicas: 

• LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA – LAPED 

• LIGA DE NEUROCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA – 
LINC. 

• LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE - LASFAC 

• LIGA DO CORAÇÃO - LICOR 

• LIGA UNIVERSITÁRIA DE MEDICINA INTENSIVA - LUMI 

• LIGA DE OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - 
LOFT 

• LIGA ACADÊMICA DE NEFROLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
BRASÍLIA - LINEFRO 

• LIGA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
BRASÍLIA – LIGGERI UCB 

• LIGA DE HEMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - 
LIHEMA 

• LIGA DE DISTÚRBIOS ENDÓCRINOS E METABÓLICOS - LIDEM 

• LIGA DE CIRURGIA GERAL DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA – 
LICIRG UCB 

• LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE - LAMEXE 

• LIGA ACADÊMICA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA DA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE BRASÍLIA - LAI-UCB 

• LIGA ACADEMICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE BRASÍLIA- LACIP UCB. 

• LIGA CARDIOTORÁCICA – LCT 

• LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE MENTAL – LASaM 

• LIGA DE EMERGÊNCIAS E TRAUMA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
BRASÍLIA - LETUCB 

1.3. O CONLIG-UCB será responsável pela realização das provas contando com uma 
Comissão de Organização e Avaliação composta por acadêmicos que não realizarão o 
processo seletivo. 
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1.4. As provas da primeira etapa serão realizadas no dia 19/08/2019 às 19h, no bloco 
Central da Universidade Católica de Brasília em salas a serem confirmadas 
posteriormente e divulgadas nas redes sociais do CAMAB. 

1.5. Cada prova de seleção se constitui de 20 questões de múltipla escolha. 

1.6. O candidato poderá se inscrever para no máximo quatro ligas acadêmicas, desde 
que preencha os pré-requisitos estabelecidos por cada liga que serão detalhados 
posteriormente. 

1.7. Os candidatos deverão levar para a prova APENAS lápis, borracha e caneta 
esferográfica azul ou preta. 

1.8. Não será permitido o uso de dispositivos eletrônicos (celular, notebook, netbook, 
iPod® ou Palm® e Apple Watch) durante  a  prova.  O  candidato  que  for  
surpreendido fazendo uso desse tipo de equipamento durante a prova será 
automaticamente eliminado do processo seletivo. 

1.9. O candidato só poderá deixar o local de prova depois de transcorridos no mínimo 30 
minutos do início. A prova terá duração máxima de 03 (três) horas. O candidato poderá 
deixar o local de prova com o caderno de questões. 

1.10. Há ligas que possuem uma segunda etapa como entrevista. Os candidatos 
selecionados para a segunda etapa do processo seletivo devem comparecer nos dias 
21/08 e 22/08 deste ano na Universidade Católica de Brasília (horário e salas a serem 
confirmados posteriormente). Os candidatos selecionados que não comparecerem 
às entrevistas, se estas existirem para a liga a qual se candidata, serão eliminados. 

1.11. Para se inscrever e realizar o pagamento, o candidato deverá acessar o site do 
Centro Acadêmico (https://www.camabucb.com/conlig) a partir do dia 6 de Agosto, e 
efetuar o mesmo. 

1.12. Será cobrada a taxa de R$ 5,00 por liga em que o candidato se inscrever. Sendo 
assim, a taxa mínima cobrada será de R$ 5,00 para os que realizarem o processo 
seletivo para uma liga acadêmica e uma taxa máxima de R$ 20,00 para aqueles que 
optarem por 4 ligas acadêmicas. 

1.13. Serão aceitos os pedidos de inscrição enviados até as 23h59 do dia 16 de Agosto 
(16/08) do corrente ano. 

 

 
4. DAS PARTICULARIDADES DE CADA LIGA 

 
4.1. LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA – LAPED 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA (LAPED) torna pública a abertura de ATÉ 10 
(dez) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. 

http://www.camabucb.com/conlig)
http://www.camabucb.com/conlig)
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1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 

 

 

UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre para o preenchimento do quadro de 
membros efetivos. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LAPED possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade Católica 
de Brasília (UCB). 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

Aleitamento materno, crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, 
imunizações, doenças exantemáticas, doenças prevalentes da infância, atendimento 
pediátrico, prevenção de acidentes na infância e avaliação do recém-nascido. 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 
supracitado: 

ALMEIDA, M.F.B.; SANTOS, A.M.N.; GOULART A.L. Diagnóstico e tratamento em 
neonatologia. São Paulo: Atheneu, 2004. 

ALVES FILHO, N. Perinatologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

CAMPOS JUNIOR, D.; BURNS, D.A.R. Perguntas e respostas em pediatria. 1ª ed. São 

Paulo: Manole, 2015 

KLIEGMAN, R. M.; JENSON, H. B. Nelson: princípios de pediatria. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Saunders, 2006. 

MARCONDES, E. Pediatria básica. 9ª ed. São Paulo: Sarvier, 2002. 

 
2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 20 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa os 
candidatos selecionados responderam a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, 
interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em 
outra ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LAPed 
(cursos e jornadas). 

2.4. Os 10 (dez) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, 
ponderando-se os pesos de cada uma, poderão ser selecionados para a LAPed. 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

 
4.2. LIGA DE NEUROCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA – 

LINC. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga DE NEUROCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (LINC) 
torna pública a abertura de ATÉ 10 (DEZ) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de 
Membros Efetivos. 
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1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 

 

 

UCB com matrícula ativa. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LINC possui encontros mensais realizados no Campus de Taguatinga da 
Universidade Católica de Brasília (UCB) e/ou Campus da Asa Norte da Universidade 
Católica de Brasília (UCB). 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

Síndromes demenciais. 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 
supracitado: 

1. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Cadernos de 

Atenção Básica - n.º 19. Brasília, 2006. Páginas 108 - 115. Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf 

2. UFRGS. Resumo clínico: demência. Disponível em: 
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/neurologia_resumo_d 
emencia_TSRS.pdf 

3. FORNARI, Luís Henrique Tieppo et al. As diversas faces da síndrome demencial: como 
diagnosticar clinicamente?. Scientia medica, v. 20, n. 2, 2010. Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewFile/5824/5430 . 

4. PARMERA, Jacy Bezerra; NITRINI, Ricardo. Demências: da investigação ao diagnóstico. 

Revista de Medicina, v. 94, n. 3, p. 179-184, 2015. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/download/108748/107177/ . 

 
2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 20 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas) e cujo critério de 
classificação será a nota obtida na prova teórica. Nessa etapa os candidatos selecionados 
responderão a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, 
estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, em projetos 
acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LINC (cursos e jornadas). 

2.4. Os 10 candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, 
ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LINC. 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 

 
4.3. LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE - LASFAC 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A Liga Acadêmica de Saúde da Família e da Comunidade (LASFAC) torna pública a 
abertura de ATÉ 8 (OITO) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf
http://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/neurologia_resumo_d
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewFile/5824/5430
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewFile/5824/5430
http://www.revistas.usp.br/revistadc/article/download/108748/107177/
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1.2 Poderão participar os acadêmicos da Escola de Saúde e Medicina da Universidade 
Católica de Brasília – UCB com matrícula ativa. 

1.3 A LASFAC tem como atividades reuniões para discussão de temas teóricos, aulas, 
construção de artigos de publicação científica, atividades de extensão e atividades práticas. 

1.4 Os acadêmicos selecionados neste processo seletivo deverão conhecer o estatuto que 
rege o funcionamento da liga. 

1.5 A LASFAC possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade 
Católica de Brasília (UCB). 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50% e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
de múltipla escolha, a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

- O impacto da Estratégia Saúde da Família analisando a acessibilidade, a utilização, a 
integralidade e a sua proteção financeira. Assim como, de que forma pode contribuir para 
a melhoria da saúde da população e para redução de iniquidades. 

 
- A relação de longitudinalidade na Atenção Primária, abordando predominantemente a 
definição e os seus benefícios. 

 
- Os marcos e desafios da regionalização no SUS. 

 
Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 
supracitado: 

MACINKO, James; MENDONÇA, Claunara Schilling. Estratégia Saúde da Família, um forte 
modelo de Atenção Primária à Saúde que traz resultados. Saúde em Debate, Rio de 
Janeiro, v. 42, n. 1, p.18-37, set. 2018. Link:http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v42nspe1/0103- 
1104-sdeb-42-spe01-0018.pdf 

CUNHA, Elenice Machado da; GIOVANELLA, Ligia. Longitudinalidade/continuidade do 
cuidado: identificando dimensões e variáveis para a avaliação da Atenção Primária no 
contexto do sistema público de saúde brasileiro. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
v. 16, n. 1, p.1031-1037, jan. 2011. 

Link:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011000700036 
CARVALHO, Andre Luis Bonifácio de; JESUS, Washington Luiz Abreu de; SENRA, Isabel 
Maria Vilas Boas. Regionalização no SUS: processo de implementação, desafios e 
perspectivas na visão crítica de gestores do sistema. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 22, n. 4, p.1155-1162, abr. 2017. 

Link: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017002401155 

 
2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 16 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa os 
candidatos selecionados responderam a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, 
interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em 
outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LASFAC 
(cursos e jornadas). 

http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v42nspe1/0103-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-81232011000700036
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1413-81232017002401155
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2.4. Os 8 (oito) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, 
ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LASFAC. 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 

 
4.4. LIGA DO CORAÇÃO - LICOR 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga do Coração (LiCor) torna pública a abertura de ATÉ 5 (CINCO) VAGAS, para o 
preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos). 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LiCor possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade Católica 
de Brasília (UCB). 

 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 40% e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

Semiologia Cardiovascular (inspeção, palpação, ausculta); 

Aterosclerose (fisiopatologia); 

Hipertensão arterial; 

Insuficiência Cardíaca (fisiopatologia e terapêutica). 

 
Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 
supracitado: 

GOTTLIEB, M. G. V. et al. Fisiopatologia e aspectos inflamatórios da aterosclerose. Scientia 
Medica, v. 15, n. 3, 2005. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/27245938.pdf. 

MARTINEZ, L. R. C.; MURAD, N. Hipertensão, diabetes e dislipidemia: mecanismos 
envolvidos. Revista Brasileira de Hipertensão, v. 21, n. 2, p. 92-97, 2014. Disponível em: 
http://departamentos.cardiol.br/sbcdha/profissional/revista/21-2.pdf. 

BRANCO, V. G. C. Semiologia do aparelho cardiovascular: anatomia e fisiologia. Revista 
Caderno de Medicina, v. 1, n. 1, 2018. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/.../SEMIOLOGIA%20DO%20APARELHO%20CARDIOVA... 

SCOLARI, F. L. et al. Insuficiência Cardíaca: fisiopatologia atual e implicações terapêuticas. 
Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, v. 28, n. 1, p. 33-41, 2018. 
Disponível em: http://socesp.org.br/revista/edicao-atual/insuficiencia-cardiaca- 
fisiopatologia-atual-e-implicacoes-terapeuticas/67/54/. 

MAGALHÃES, C. C. et al. Epidemiologia, Fisiopatologia e Diagnóstico da Insuficiência Car- 
díaca. Seção 9, capítulo 1, p. 598 – 603. In: Tratado de Cardiologia SOCESP. 3. ed. Barueri, 
SP: Manole, 2015. Livro disponível na Biblioteca Online da UCB. 

http://departamentos.cardiol.br/sbcdha/profissional/revista/21-2.pdf
http://socesp.org.br/revista/edicao-atual/insuficiencia-cardiaca-
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2.3. A segunda etapa terá peso de 60% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão participar até 10 
candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa 
etapa os candidatos selecionados responderão a algumas perguntas sobre sua vida 
acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, 
participação em outras Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos 
realizados pela LiCor (cursos e jornadas). 

2.4. Os 5 (cinco) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas 
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiCor. 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG. 

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 

 
4.5. LIGA UNIVERSITÁRIA DE MEDICINA INTENSIVA - LUMI 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga UNIVERSITÁRIA DE MEDICINA INTENSIVA (LUMI) torna pública a abertura 
de ATÉ 6 VAGAS, sendo 4 (quatro) delas para o preenchimento do Quadro de Membros 
Efetivos e 2 (duas) delas para o preenchimento do Quadro de Membros Aspirantes. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa e que tenham cursado ou estejam cursando a disciplina 
SEMIOLOGIA CLÍNICA, como pré-requisito para as vagas de Membros Efetivos. 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o 
preenchimento do quadro de Membros Aspirantes. 

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.5. A LUMI possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade Católica 
de Brasília (UCB) ou no Hospital de Base do Distrito Federal ou outro local de encontro a 
ser informado com 1 semana no mínimo de antecedência. 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60 % e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre conhecimentos gerais e 
conteúdo programático apresentado que constam nas seguintes fontes: 

NUNES, Emanuelle Caires Dias Araújo; SOUSA, Jéssica de Oliveira.  Limitação do suporte 
de vida na terapia intensiva: percepção médica . 2017. Disponível em : 
http://www.scielo.br/pdf/bioet/v25n3/1983-8042-bioet-25-03-0554.pdf 

CANINEU, Rafael et al. Iatrogenia em Medicina Intensiva. Revista Brasileira Terapia 
Intensiva, São Paulo, v.18, n.1, Março 2006 . Disponível em : 
http://www.scielo.br/pdf/rbti/v18n1/a15v18n1 

MORITZ, Rachel Duarte et al. Terminalidade e cuidados paliativos na unidade de terapia 
intensiva, Revista Brasileira Terapia Intensiva, São Paulo, Outubro 2008. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/22970/000715411.pdf?sequence=1 

Col. Suporte Avançado de Vida (ATLS). 9ª ed. Chicago:2012. (Capítulos 6 e 9) 

http://www.scielo.br/pdf/bioet/v25n3/1983-8042-bioet-25-03-0554.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbti/v18n1/a15v18n1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/22970/000715411.pdf?sequence=1
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ. Manual para notificação, diagnóstico 
de morte encefálica e manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos . Curitiba: 2016 
. Disponível em : http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/ap_protocolo_morte16FINAL.pdf 

 
2.3. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 12 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa os 
candidatos selecionados responderam a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, 
interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em 
outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LUMI 
(cursos e jornadas). 

2.4. Os 6 (seis) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, 
ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LUMI. 

2.5. Caso não sejam preenchidas todas as vagas para Membros Aspirantes, considerando 
a análise das duas etapas do processo seletivo, estas serão acrescentadas ás vagas 
disponíveis para Membros Efetivos. 

2.6. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 
 

4.6. LIGA DE OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - 
LOFT 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A LIGA DE OFTALMOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - LOFT 
torna pública a abertura de ATÉ 5 (CINCO) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de 
Membros Efetivos. Não serão disponibilizadas vagas para o Quadro de Membros 
Aspirantes. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos). 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 
 

1.4. A LOFT possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade Católica 
de Brasília (UCB). 

 
 

2. DO PROCESSO SELETIVO 
 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 
 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60% e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: Anatomia do olho e 
semiologia da visão. 

 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/ap_protocolo_morte16FINAL.pdf


9 

 

 

supracitado: 
 

NETTER, Frank Henry. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

Semiologia Médica - Celmo Celeno Porto - 7ª Edição. 2013. Editora Guanabara Koogan. 

2.3. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 10 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa os 
candidatos selecionados responderam a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, 
interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em 
outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LOFT 
(cursos e jornadas). 

 

2.4. Os 5 (cinco) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas 
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LOFT. 

 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 
 

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 
 

4.7. LIGA ACADÊMICA DE NEFROLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
BRASÍLIA - LINEFRO 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga Acadêmica de Nefrologia da Universidade Católica de Brasília (LINEFRO) torna 
pública a abertura de 7 (sete) vagas, sendo 4 (quatro) delas para o preenchimento do 
Quadro de Membros Efetivos e 3 (três) delas para o preenchimento do Quadro de Membros 
Aspirantes. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa e que tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de 
Semiologia como pré-requisito para as vagas de Membros Efetivos. 

 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o 
preenchimento do quadro de Membros Aspirantes. 

 

1.4. Os Membros Aspirantes estarão aptos a participar das reuniões da LINEFRO e das 
apresentações de artigos, bem como auxiliar um coordenador (em coordenação de sua 
preferência) e atuar na organização de eventos. Membros Aspirantes tornam-se efetivos 
quando estiverem cursando a disciplina de Semiologia. 

 

1.5. Os Membros Efetivos estarão aptos a participar de todas as atividades detalhadas no 
item 1.4, além de exercer participação ativa nas reuniões da liga e participar na confecção 
de artigos, projetos de pesquisa e estágio, bem como atuar em um cargo de coordenação. 
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1.6. A LINEFRO possui encontros quinzenais às segundas-feiras, realizados no Hospital 
Regional de Taguatinga (HRT), Hospital Universitário da Católica (HUCB) e na 
Universidade Católica de Brasília (UCB) às 18:00 horas. 

I. Só poderão participar da prova os alunos que dispuserem desse horário livre. 

II. As datas dos encontros podem estar sujeitas a alterações. 

 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em uma etapa: 

2.1. A seleção consistirá de uma prova objetiva com 20 questões a ser realizada através 
da Seleção Unificada do Conselho de Ligas da Universidade Católica de Brasília (CONLIG). 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

• Anatomia do Rim; 

• Fisiologia Renal; 

• Síndrome Nefrítica; 

• Síndrome Nefrótica; 

• Nefrolitíase; 

• Insuficiência Renal aguda; 

• Insuficiência Renal crônica. 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos: 

• Moore Keith L. Anatomia orientada para Clínica. 7°ed. Rio de 
Janeiro, 2014. 

• Berne, R. M, Levy, M. N, Koeppen, . M, & Stanton, B. A. 
Fisiologia. 7°ed. Rio de janeiro, 2009. 

• Horácio Ajzen. Nestor Schor. Nefrologia - Guias de medicina 
ambulatorial e hospitalar da UNIFESP-EPM. 3°ed. São Paulo, 
2011. 

• Texto “Fisiologia Renal” em PDF (Disponível no link: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3 
Ascds%3AUS%3A14c1e56c-842d-4799-9d15-fdd00fca992f) 

2.3. Os candidatos com as melhores notas serão selecionados para a LINEFRO. 

2.4. Caso não sejam preenchidas todas as vagas para Membros Aspirantes, considerando 
a análise do processo seletivo, estas serão acrescentadas ás vagas disponíveis para 
Membros Efetivos. 

 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%2525253Aaaid%2525253Ascds%2525253AUS%2525253A14c1e56c-842d-4799-9d15-fdd00fca992f
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%2525253Aaaid%2525253Ascds%2525253AUS%2525253A14c1e56c-842d-4799-9d15-fdd00fca992f
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%2525253Aaaid%2525253Ascds%2525253AUS%2525253A14c1e56c-842d-4799-9d15-fdd00fca992f
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%2525253Aaaid%2525253Ascds%2525253AUS%2525253A14c1e56c-842d-4799-9d15-fdd00fca992f
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2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 

 
4.8. LIGA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

BRASÍLIA – LIGGERI UCB 

 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga de Geriatria e Gerontologia da Universidade Católica de Brasília – LiGGeri UCB 
torna pública a abertura de ATÉ 10 (dez) VAGAS,para o preenchimento do Quadro de 
Membros Efetivos. 

 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina e de outros cursos da Escola de Saúde 
e Medicina da Universidade Católica de Brasília – UCB com matrícula ativa. 

 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina e de outros cursos da Escola de Saúde 
e Medicina, da Universidade Católica de Brasília – UCB com matrícula ativa desde o 
primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o preenchimento do quadro de Membros 
Efetivos. 

 

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 
 

1.5. A LiGGeri possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade 
Católica de Brasília (UCB). 

 
 

2. DO PROCESSO SELETIVO 
 

A seleção ocorrerá em uma/duas etapa/etapas: 
 

2.1. A primeira etapa tera peso de 40 % e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 
 

● Demência e avaliação neuropsicológica do idoso 
 

● Estatuto do idoso 
 

● A importância da atuação de uma equipe multiprofissional no cuidado do idoso 
 

● Relação entre o profissional de saúde e o paciente idoso 
 

● Mini Exame do Estado Mental 
 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 
supracitado: 

 

● http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808- 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1808-
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42812010000200012 
 

● http://www.editorarealize.com.br/revistas/cieh/trabalhos/TRA- 
BALHO_EV075_MD2_SA11_ID1745_23102017170252.pdf 

 

● http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022010000100018 
 

● https://periodicos.furg.br/vittalle/article/download/7684/5019 

● https://www.scielosp.org/article/csc/2015.v20n12/3865-3876/ 
 

2.3. A segunda etapa terá peso de 60% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 20 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa, os 
candidatos selecionados responderão a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, 
interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em 
outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LiGGeri 
(cursos e jornadas). 

 

2.4. Os 10 (dez) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, 
ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiGGeri . 

 

2.5. Caso não sejam preenchidas todas as vagas para Membros Aspirantes, considerando 
a análise das duas etapas do processo seletivo, estas serão acrescentadas às vagas 
disponíveis para Membros Efetivos. 

 

2.6. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 
 

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 
 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Schlindwein-Zanini R. Demência no idoso: aspectos neuropsicológicos. Rev Neurocienc. 
2010;18(2):220-226. 

 
JUSTO, José Sterza; ROZENDO, Adriano da Silva. A velhice no Estatuto do Idoso. Estud. 
pesqui.  psicol.,  Rio  de  Janeiro  ,  v.  10, n. 2, p. 471-489, ago. 2010 . Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808- 
42812010000200012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 10 jul. 2019. 

 
Capitulos 1 a 5 do estatuto do idoso 

Tratado de Geriatria e Gerontologia 

 
4.9. LIGA DE HEMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - 

LIHEMA 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/cieh/trabalhos/TRABALHO_EV075_MD2_SA11_ID1745_23102017170252.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/cieh/trabalhos/TRABALHO_EV075_MD2_SA11_ID1745_23102017170252.pdf
http://www.editorarealize.com.br/revistas/cieh/trabalhos/TRABALHO_EV075_MD2_SA11_ID1745_23102017170252.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0100-55022010000100018
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=15&amp;ved=2ahUKEwixuta0zarjAhVnErkGHc9FD-44ChAWMAR6BAgCEAI&amp;url=https%2525253A%2525252F%2525252Fperiodicos.furg.br%2525252Fvittalle%2525252Farticle%2525252Fdownload%2525252F7684%2525252F5019&amp;usg=AOvVaw0z3bN15dD8duzj9jRDc4HJ
https://www.scielosp.org/article/csc/2015.v20n12/3865-3876/
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1808-
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1.1. A Liga de Hematologia - LiHema torna pública a abertura de ATÉ 4 (quatro) VAGAS, 
para o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LiHema possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade 
Católica de Brasília (UCB) ou no Centro de Câncer de Brasília (Cettro)/outro local de 
encontro. 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

Conteúdo do Manual Prático de Hematologia 

Conteúdo abordado na III Aula Aberta da LiHema 

Somente serão cobrados assuntos relativos às páginas 2 à 7 e 9 à 20 do Manual. 

I. Não serão cobrados os conteúdos de coagulação e dosagem da hemoglobina pelo 
método da cianometemoglobina. 

 
Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 
supracitado: 

 
Link do Manual: 
http://docente.ifsc.edu.br/rosane.aquino/MaterialDidatico/AnalisesClinicas/hemato/Manual 
%20de%20Hematologia.pdf 

 

2.3. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 8 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa os 
candidatos selecionados responderão a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, 
interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em 
outras Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LiHema 
(cursos e jornadas). 

2.4. Os 4 (quatro) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas 
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiHema. 

2.5. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

 
4.10. LIGA DE DISTÚRBIOS ENDÓCRINOS E METABÓLICOS - LIDEM 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga de Distúrbios Endócrinos e Metabólicos torna pública a abertura de ATÉ 5 
(CINCO) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa. 

http://docente.ifsc.edu.br/rosane.aquino/MaterialDidatico/AnalisesClinicas/hemato/Manual%252520de%252520Hematologia.pdf
http://docente.ifsc.edu.br/rosane.aquino/MaterialDidatico/AnalisesClinicas/hemato/Manual%252520de%252520Hematologia.pdf
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1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o 
preenchimento do quadro de Membros Efetivos. 

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.5. A LiDEM possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade Católica 
de Brasília (UCB) ou no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal em Taguatinga (ICDF) 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60 % e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

Anatomia e Fisiologia Endocrinológica, Semiologia Endocrinológica, Diabetes, Obesidade, 
Tireoide, Adrenal e Acromegalia. 

 
Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 
supracitado: 

1 – VILAR, L. Endocrinologia clínica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

- Parte 4: Doenças das Adrenais. 

Capítulo 37: Diagnóstico e Diagnóstico Diferencial da Síndrome de Cushing 

 
2- Sociedade Brasileira de Diabetes – Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017- 
2018 – 2017. Disponível em: 
https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017- 
2018.pdf Acesso em: 18 de Fevereiro de 2019 

- Capítulos: 

Princípios básicos: avaliação, diagnóstico e metas de tratamento do diabetes mellitus; 

- Epidemiologia e impacto global do diabetes mellitus; 

- Classificação e diagnóstico do diabetes mellitus; 

- Aspectos técnicos e laboratoriais de diagnóstico e acompanhamento do diabetes mellitus; 

- Rastreamento e prevenção do diabetes mellitus; 

 
3- BRENTA, G.; et al; Diretrizes clínicas práticas para o manejo do hipotireoidismo. Arq 
Bras Endocrinol Metab, v. 57, n. 4, p. 265-99, 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004- 
27302013000400003&script=sci_arttext&tlng=pt Acesso em: 18 de Fevereiro de 2019 

- Capítulos: 

- Introdução ao hipotireoidismo; 

- Como fazer o diagnóstico de hipotireoidismo; 

 
4- UFRGS. Regula SUS. Disponível em: 
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_ob 
esidade_TSRS_20160324.pdf Acesso em: 18 de Fevereiro de 2019 

 
5- NETO, L. V.; et al; Recomendações do Departamento de Neuroendocrinologia da 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia para o diagnóstico e tratamento da 

http://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-
http://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/protocolos_resumos/endocrino_resumo_ob
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acromegalia no Brasil. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 55, n. 2, 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004- 
27302011000200001&script=sci_abstract&tlng=es Acesso em: 18 de Fevereiro de 2019. 

 
2.3. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 12 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa os 
candidatos selecionados responderão a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, 
interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em 
outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LiDEM 
(cursos e jornadas). 

2.4. Os 5 (cinco) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas 
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LiDEM 

2.5. Caso não sejam preenchidas todas as vagas para Membros Aspirantes, considerando 
a análise das duas etapas do processo seletivo, estas serão acrescentadas ás vagas 
disponíveis para Membros Efetivos. 

2.6. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

 

 
4.11. LIGA DE CIRURGIA GERAL DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA 

– LICIRG UCB 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga de Cirurgia Geral da Universidade Católica de Brasília (LICIRG UCB) torna 
pública a abertura de ATÉ 10 (DEZ) VAGAS, 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa e que tenham cursado ou estejam cursando a disciplina 
PRÁTICAS EM BASES DA CIRURGIA, ou disciplina análoga em outra instituição de ensino, 
como pré-requisito para as vagas de Membros Efetivos. 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o 
preenchimento do quadro de Membros Aspirantes. 

1.4. Os Membros Aspirantes estarão aptos a participar das reuniões da LICIRG e das 
apresentações de artigos, bem como auxiliar um coordenador (em coordenação de sua 
preferência) e atuar na organização de eventos. Membros Aspirantes tornam-se efetivos 
quando estiverem cursando a disciplina de PRÁTICAS EM BASES DA CIRURGIA, ou após 
três semestres na liga. Membros Efetivos estarão aptos a participar de todas as atividades 
detalhadas no item 1.4, além de exercer participação ativa nas reuniões da liga e participar 
na confecção de artigos e projetos de pesquisa, bem como atuar em um cargo de 
coordenação. 

1.4.1. Quanto aos membros que se tornarem efetivos após três semestres na liga, é 
obrigatório estar cursando ou ter cursado a disciplina PRÁTICAS EM BASES DA 
CIRURGIA, ou disciplina análoga em outra instituição de ensino para participação nos 
estágios. 

1.5. A LICIRG possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade 
Católica de Brasília (UCB), podendo acontecer encontros extras. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-
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2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60 % e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

Anatomia humana 

Bases da cirurgia 

Abdome agudo 

Trauma torácico e abdominal 

Choque circulatório 

ATLS 

 
Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 
supracitado: 

 
SOBOTTA, Johannes et al. Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 3 v. 

 
TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston Textbook of Surgery E-Book: The Biological Basis 
of Modern Surgical Practice. Elsevier Health Sciences, 2016. 

 
AMERICAN COLLEGE OF SURGIONS COMMITTE ON TRAUMA. Advanced Trauma Life 
Suport – ATLS. 10 ed., 2018. 

 
2.3. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 15 candidatos. 
Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas perguntas sobre sua vida 
acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, 
participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos 
realizados pela LICIRG (cursos e jornadas). 

2.4. Os 10 (dez) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, 
ponderando-se os pesos de cada uma, e que atingirem média satisfatória serão os 
selecionados para a LICIRG. 

2.5. Caso não sejam preenchidas todas as vagas para Membros Aspirantes, considerando 
a análise das duas etapas do processo seletivo, estas serão acrescentadas ás vagas 
disponíveis para Membros Efetivos. 

2.6. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 

 
4.12. LIGA ACADÊMICA DE MEDICINA DO EXERCÍCIO E DO ESPORTE - LAMEXE 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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1.1. A Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte (LAMEXE) torna pública a 
abertura de ATÉ 5 (CINCO) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros 
Efetivos. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LAMEXE possui encontros mensais (sujeito à alteração) realizados no Campus I da 
Universidade Católica de Brasília (UCB). 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 50 % e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

Hidratação e Nutrição no Esporte 

Prática de Exercício Físico na Gestação 

Atividade Física e Saúde na Infância e Adolescência 

Atividade Física e Saúde no Idoso 

Atividade Física e Saúde na Mulher 

Modificações Dietéticas. 

 
2.3. Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos 
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o 
conteúdo supracitado: 

CARVALHO, Tales de; MARA, Lourenço Sampaio de. Hidratação e Nutrição no Esporte. 
Rev Bras Med Esporte, Niterói , v. 16, n. 2, p. 144-148, Apr. 2010 . 

 
RODRIGUES, Vinicius et al. Prática de exercício físico na gestação. Revista Digital - 
Buenos Aires. Nov, 2008. 13;126. 

 
Lazzoli JK, Nóbrega AC, Carvalho T, Oliveira MAB, Teixeira JAC, Leitão MB et al. 
Posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte sobre atividade 
física e saúde na infância e adolescência. Rev Bras Med Esporte 1998; 4: 107-9. 

 
Nóbrega ACL, Freitas EV, Oliveira MAB, Leitão MB, Lazzoli JK, Nahas RM et al. 
Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia sobre atividade física e saúde no idoso. Rev Bras 
Med Esporte 1999; 5: 207- 11. 

 
Leitão MB, Lazzoli JK, Oliveira MAB, Nóbrega ACL, Silveira GG, Carvalho T et al. 
Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte sobre atividade 
física e saúde na mulher. Rev Bras Med Esporte 2000; 6: 215-20. 

 
Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Diretriz sobre modificações dietéticas, 
reposição hídrica, suplementos alimentares e drogas: comprovação de ação ergogênica e 
potenciais riscos para a saúde. Rev Bras Med Esporte 2009 - Suplemento; 3: 2-12. 



18 

 

 

2.4. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 10 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa os 
candidatos selecionados responderão a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, 
interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em 
outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LAMEXE 
(cursos e jornadas). 

2.5. Os 5 (cinco) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas 
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LAMEXE. 

2.6. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo Conlig. 

 

 
4.13. LIGA ACADÊMICA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE BRASÍLIA - LAI-UCB 

 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga Acadêmica de Alergia e Imunopatologia da Universidade Católica de Brasília 
(LAI-UCB) torna pública a abertura de ATÉ 10 (DEZ) VAGAS, para o preenchimento do 
Quadro de Membros Efetivos. 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré- requisitos) para o 
preenchimento do quadro de Membros Efetivos. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LAI-UCB possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade 
Católica de Brasília (UCB). 

 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em uma/duas etapa/etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60% e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

Introdução à Imunologia; 

Imunidade inata e adquirida; 

Células do Sistema Imune e suas funções; 

Órgãos linfóides e suas funções; 

Indicações de vacinação em indivíduos normais e imunocomprometidos; 

Anafilaxia e terapêutica de Choque Anafilático; 

Noções sobre Lúpus Eritematoso Sistêmico; 

Noções sobre Rinite Alérgica; 

Noções sobre Asma; 

Noções sobre Alergia Alimentar; 

Noções de Alergia ao Leite e Intolerância à Lactose; 

Raciocínio clínico relacionado à alergia e imunopatologia. 
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Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 
devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliográficas que abordem o conteúdo 
supracitado: 

http://www.scielo.br/pdf/rbr/v48n4/v48n4a02.pdf 

http://www.sbai.org.br/revistas/Vol296/ ART_6_06_Anafilaxia_guia_pratico.pdf 

http://ftp.medicina.ufmg.br/ped/Arquivos/2015/ ProtocoloRiniteAlergica_13022015.pdf 

Abbas, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv.. Imunologia celular e molecular. 8. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

http://gastronomiafuncional.com/php/admin/uploaddeartigos/ 

Consenso%20Brasileiro%20sobre%20Alergia%20Alimentar.pdf 

 
2.3. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 20 candidatos 
(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa os 
candidatos selecionados responderão a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, 
interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em 
outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LAI 
(cursos e jornadas). 

2.4. Os 10 (dez) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, 
ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LAI. 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 

 
4.14. LIGA ACADEMICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE BRASÍLIA- LACIP UCB 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica da Universidade Católica de Brasília- LACiP 
UCB torna pública a abertura de ATÉ 5 (cinco) VAGAS, para o preenchimento do Quadro 
de Membros Efetivos. Caso os diretores julguem necessário, o número de vagaras poderá 
aumentar. 

1.2. O primeiro colocado na prova objetiva estará automaticamente aprovado no processo 
seletivo, independente da sua nota da entrevista. 

1.2.1. Caso haja empate entre os primeiros colocados na prova objetiva, o 

desempate ocorrerá por meio da nota da entrevista. 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa. 

1.4.. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília 
– UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o 
preenchimento do quadro de Membros efetivos. 

1.5. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.6. A LACiP UCB possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade 
Católica de Brasília (UCB). 

 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em uma/duas etapa/etapas: 

http://www.scielo.br/pdf/rbr/v48n4/v48n4a02.pdf
http://www.sbai.org.br/revistas/Vol296/
http://ftp.medicina.ufmg.br/ped/Arquivos/2015/
http://gastronomiafuncional.com/php/admin/uploaddeartigos/
http://gastronomiafuncional.com/php/admin/uploaddeartigos/
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2.1. A primeira etapa tera peso de 50% e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 

Anatomia humana básica; 

Cicatrizes hipertróficas e queloides; 

Princípios básicos em Queimaduras; 

Bioética na Cirurgia Plástica; 

A cirurgia Plástica no ensino acadêmico. 

 
2.3. Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos 
conteúdos, devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o 
conteúdo supracitado: 

ARTIGO DE REVISÃO: CICATRIZES HIPERTRÓFICAS E QUELÓIDES 
http://www.rbcp.org.br/details/123/pt-BR 

 
CARTILHA PARA TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA DAS QUEIMADURAS 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_queimaduras. 
pdf 

 
O Ensino da Cirurgia Plástica na Graduação em Medicina no Contexto da Realidade 
Brasileira 

http://www.scielo.br/pdf/rbem/v40n2/1981-5271-rbem-40-2-0286.pdf 

 

 
A moralidade das intervenções cirúrgicas com fins estéticos de acordo com a bioética 
principialista 

http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n3/1983-8034-bioet-23-3-0524.pdf 

Frank H. Netter , MD - Atlas de anatomia Humana, 6ª Edição. 

2.4. A segunda etapa terá peso de 50% e constará de uma entrevista a ser realizada em 
dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 12 candidatos. 
Nessa etapa os candidatos selecionados responderam a algumas perguntas sobre sua vida 
acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, 
participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos 
realizados pela LACiP UCB (cursos e jornadas). 

2.5. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 

2.6. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG. 

 
4.15. LIGA CARDIOTORÁCICA -LCT 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A Liga Cardiotorácica – LCT dos Acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de 
Brasília – UCB torna pública a abertura de até 5 (cinco) vagas para o preenchimento do 
Quadro de Membros Efetivos, e 3 (três) vagas para o preenchimento do Quadro de 
Membros Aspirantes. 

http://www.rbcp.org.br/details/123/pt-BR
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_queimaduras
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v40n2/1981-5271-rbem-40-2-0286.pdf
http://www.scielo.br/pdf/bioet/v23n3/1983-8034-bioet-23-3-0524.pdf
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1.2 Poderão participar os Acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa e que tenham cursado ou estejam cursando a disciplina de 
Semiologia para as vagas de membros efetivos. 

1.3 Poderão participar os Acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa tendo cursado até o terceiro semestre para as vagas de membros 
aspirantes. 

1.4 Os Membros Aspirantes estarão aptos a participar das reuniões da LCT e das 
apresentações de artigos, bem como auxiliar um coordenador (em coordenação de sua 
preferência) e atuar na organização de eventos. Membros Aspirantes tornam-se efetivos 
após a conclusão de um semestre na Liga. 

Membros Efetivos estarão aptos a participar de todas as atividades detalhadas no item 1.4, 
além de exercer participação ativa nas reuniões da liga e participar na confecção de artigos, 
projetos de pesquisa e estágio, bem como atuar em um cargo de coordenação. 

1.5 O número de vagas não indica necessariamente o número de aprovados, 
estabelecendo-se um aproveitamento mínimo de 40% da prova escrita e 60% da entrevista 
pelos candidatos. Em caso de não haver quorum de candidatos com aproveitamento 
suficiente em ambas as fases do processo seletivo, a liga Acadêmica Cardiotorácica – LCT, 
se desobriga a preencher todas as vagas dispostas nesse presente edital. 

1.6 A LCT possui encontros mensais realizados no Campus I da Universidade Católica de 
Brasília (UCB). 

 
2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1 A primeira etapa terá peso de 40% e constará de uma prova objetiva com 20 questões, 
a se realizar em data e local a confirmar pelo Conlig. 

2.2 As questões versarão sobre conteúdos abordados por artigos selecionados disponíveis 
nos seguintes links: 

http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/500/499 

 
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOUTO_Maria_Buratto/Reanim 
acao_Cardiorrespiratoria_Pediatrica/Liberado/Amostra.pdf 

 
Caso o candidato tenha dificuldade em acessar o material, entrar em contato com algum 
representante da LCT. 

 
2.3 Será eliminado o candidato que tiver o número de acertos inferior a 50% das questões 
da prova, ou que faltar em uma das etapas, ou ainda que for surpreendido durante a prova 
fazendo uso de dispositivos ou mecanismos ilícitos a fim de obter vantagens sobre os outros 
candidatos. 

2.4 Os candidatos deverão levar para a prova APENAS materiais permitidos, previstos no 
edital do CONLIG. 

2.5 Não será permitido o uso de dispositivos eletrônicos (celular, notebook, netbook, iPod® 
ou Palm®) durante a prova. O candidato que for surpreendido fazendo uso desse tipo de 
equipamento será automaticamente eliminado do processo seletivo. 

2.6 O candidato só poderá deixar o local de prova depois de transcorrido um tempo mínimo 
estipulado pelo CONLIG. 

2.7 A segunda etapa terá peso de 60% e constará de uma entrevista a se realizar em data 
e local determinados pelo Conlig. Nessa etapa os candidatos responderão a algumas 

http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/500/499
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOUTO_Maria_Buratto/Reanim
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perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados, 
disponibilidade de horários, participação em outras Ligas e em projetos acadêmicos ou de 
pesquisa. 

2.8. No dia da entrevista o candidato deverá portar o seu quadro de horários para que haja 
análise do mesmo pelos integrantes da Liga. 

 
 

4.16. LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE MENTAL (LASaM – UCB) 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga Acadêmica de Saúde Mental (LASaM – UCB) torna pública a abertura de ATÉ 
5 (CINCO) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros Efetivos. 

 

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa. 

 

1.3. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – 
UCB com matrícula ativa desde o primeiro semestre (sem pré-requisitos) para o 
preenchimento do quadro de Membros Efetivos. 

 

1.4. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 
 

1.5. A LASaM - UCB possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade 
Católica de Brasília (UCB). 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO 
 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 
 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60% e constará de uma prova objetiva com 20 questões 
a se realizar em data e local estabelecidos pelo Conlig. 

 

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre: 
 

• Emergência Psiquiátrica – Manejo de paciente agitado ou agressivo; 
• Semiologia Psiquiátrica; 
• Sexualidade. 

 

2.4.A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser realizada 
em dia e local estabelecidos pelo Conlig. Para esta etapa poderão participar até 10 
candidatos (que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa 
etapa os candidatos selecionados responderam a algumas perguntas sobre sua vida 
acadêmica, interesses profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, 
participação em outra Ligas, em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos 
realizados pela LASaM (cursos e jornadas). 

 

2.5. Os 5 (cinco) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas 
etapas, ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LASaM. 

 

2.6. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do Conlig. 
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2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 
 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

MANTOVANI, Célia et al . Manejo de paciente agitado ou agressivo. Rev. Bras. 
Psiquiatr.,   São  Paulo  , v.  32,  supl.  2,  p.  S96-S103,  Oct. 2010 . Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516- 
44462010000600006&lng=en&nrm=iso>. access on 11 July 2019. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462010000600006. 

 
 

ZUARDI, A.; LOUREIRO, S. R. SEMIOLOGIA PSIQUIÁTRICA. Medicina (Ribeirão Preto. 
Online), v. 29, n. 1, p. 44-53, 30 mar. 1996. Available from <http://www.revis- 
tas.usp.br/rmrp/article/view/711> 

 
Sexualidade - GOLDENBERG, Mirian. Dominação masculina e saúde: usos do corpo em 
jovens das camadas médias urbanas.Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 10, n. 1, p. 
91-96, Mar. 2005 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art- 
text&pid=S1413-81232005000100015&lng=en&nrm=iso>. access on 04 Feb. 2019. 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n1/a09v10n1.pdf. 
 
 

4.17. LIGA DE EMERGÊNCIAS E TRAUMA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
BRASÍLIA – LETUCB 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Liga de Emergências e Trauma da Universidade Católica de Brasília (LETUCB) torna 

pública a abertura de ATÉ 7 (SETE) VAGAS, para o preenchimento do Quadro de Membros 

Efetivos.  

1.2. Poderão participar os acadêmicos de Medicina da Universidade Católica de Brasília – UCB 

com matrícula ativa desde o primeiro semestre sem pré-requisito para as vagas de Membros 

Efetivos. 

1.3. Os novos membros estarão aptos a participar de todas as atividades da liga. 

1.4. A LETUCB possui encontros quinzenais realizados no Campus I da Universidade Católica 

de Brasília (UCB) ou outro local de encontro a ser combinado com antecedência. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá em duas etapas: 

2.1. A primeira etapa terá peso de 60 % e constará de uma prova objetiva com 20 questões a 

se realizar em data e local estabelecidos pelo CONLIG.  

2.2. Os conteúdos abordados na prova escrita versarão sobre:  

● (a) Acidentes com animais peçonhentos, (b) Escala de Coma de Glasgow, (c) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1516-
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462010000600006
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n1/a09v10n1.pdf
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Queimaduras, (d) Choque, (e) Abdome Agudo, (f)Suporte Básico de Vida 

2.4. A segunda etapa terá peso de 40% e constará de uma entrevista a ser realizada em 

dia e local estabelecidos pelo CONLIG. Para esta etapa poderão participar até 14 candidatos 

(que correspondem ao dobro do número de vagas disponibilizadas). Nessa etapa os candidatos 

selecionados responderão a algumas perguntas sobre sua vida acadêmica, interesses 

profissionais, estágios já realizados, disponibilidade de horários, participação em outra Ligas, 

em projetos acadêmicos ou de pesquisa e em eventos realizados pela LETUCB (cursos e 

jornadas). 

2.5. Os 7 (sete) candidatos com as melhores notas entre os que realizarem as duas etapas, 

ponderando-se os pesos de cada uma, serão os selecionados para a LETUCB.  

2.6. As inscrições serão realizadas de acordo com as normas do CONLIG.  

2.7. O resultado do processo seletivo será divulgado pelo CONLIG 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Como material de estudo, sugerimos as seguintes referências para alguns dos conteúdos, 

devendo o candidato, entretanto, buscar outras bibliografias que abordem o conteúdo 

supracitado:  

● Col. Suporte Avançado de Vida (ATLS). 10ª. 2018. (Capitulos 3, 6 (Tabela do GCS) e 9)  

● Fundação Nacional de Saúde. Manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por 

animais peçonhentos. 2ª ed. - Brasília: 2001. (Ofidismo e escorpionismo)  

● American Heart Association 2015. Atualização das Diretrizes de RCP e ACE. (RCP 

Aplicada por socorristas leigos/ SBV aplicado por profissionais de saúde) 

 
 

5. CONTATOS 
 

5.1. Para qualquer dúvida ou problema relacionado ao conteúdo dos referentes editais, 
disponibilizamos o contato dos respectivos presidentes as ligas. 

 

LIGA PRESIDENTE TELEFONE 

LAPED Laura Cristina (30) (61) 98633-8768 

LINC Carolina Welker (30) (61) 99637-9594 

LASFAC Andressa Bessa (35) (61) 98202-3561 

LICOR Lia Mara (30) (61) 99977-0911 

LUMI Juliana Araújo (30) (61) 98133-4957 

LOFT Jhonnata (29) (62) 98406-7101 

LINEFRO Mateus Pascoal (28) (61) 99824-5656 

LIGGERI Isabella Naves (34) (61) 99909-2818 
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LIHEMA Carolina Barbosa (33) (62) 99907-4841 

LIDEM Naíra Lobo (30) (61) 99606-1907 

LICIRG Humberto Tuyama (32) (61) 99957-3729 

LAMEXE Gabriel Nunes (35) (61) 99860-8499 

LAI Iago Murad (29) (61) 99970-5010 

LACIP Desyree (31) (61) 99171-9481 

LCT Leonardo Marques (34) (61) 98385-0667 

LASaM Arthur Mineli (30) (61) 99988-7075 

LETUCB Karol Navarro (29)  (62) 98454-1600 
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