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CONHECIMENTOS COMUNS A TODOS OS CARGOS/ESPECIALIDADES

Língua Portuguesa:  Língua e Linguagem. Norma culta e variedades linguísticas. Semântica e interação. Significação das
palavras.  Denotação  e  conotação.  Funções  da  Linguagem.  Textualidade  (coesão,  coerência  e  contexto  discursivo).
Morfossintaxe  Estudo dos verbos e sua relação com as formas pronominais. Sintaxe do período e da oração e seus dois‐
eixos: coordenação e subordinação. Sintaxe de Concordância. Sintaxe de Colocação. Sintaxe de Regência. Análise Sintática
Estudo  das  classes  gramaticais  (incluindo  classificação  e  flexão):  Artigo,  Adjetivo,  Numeral,  Pronome,  Verbo,  Advérbio,
Conjunção, Preposição, Interjeição, Conectivos. Formas variantes emprego das palavras. Ortografia e acentuação. Estudo de
Textos interpretação de textos. Tópico frasal e sua relação com ideias secundárias. Elementos relacionadores. Pontuação.
Conteúdo,  ideias  e  tipos  de  texto.  O  texto  literário:  tema,  foco  narrativo,  personagens,  tempo.  Coexistência  das  regras
ortográficas atuais com o novo acordo ortográfico.

CONHECIMENTOS GERAIS DO SUS PARA OS CARGOS MÉDICO/TODAS AS ESPECIALIDADES, ANALISTA EM SAÚDE/
TODAS AS ESPECIALIDADES E FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ TODAS AS ESPECIALIDADES

Legislação de Saúde: Constituição Federal de 1988, do artigo 196 ao 200 e artigo 37 da Administração pública; Lei 8.080/1990;
Decreto Presidencial nº 7.508/2011 e Lei 8.142/1990; Pacto pela Saúde: Portaria GM nº 399/2006 (Pacto pela vida, Pacto em
defesa do SUS, e de gestão); Portaria GM/MS nº. 1.863/2003 - Política Nacional de Atenção às Urgências; Sistema Único de
Saúde: objetivos; atribuições, doutrinas e competências; princípios que regem sua organização. Políticas e sistemas de saúde
no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária.  Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes. Prevenção
de doenças e promoção da saúde. Vigilância à Saúde. Doenças de Notificação compulsória.  Redes de Atenção à Saúde.
Integração da Atenção Básica e demais unidades de saúde. Humanização do atendimento. Acolhimento em Saúde. Bioética e
Ética profissional. Biossegurança  e controle de infecção hospitalar. Riscos ocupacionais e sua prevenção. Controle social e
gestão participativa: conselhos e conferências estaduais de saúde. Sistemas de informação em Saúde: SIM, SINAN, SINASC e
SIH/SUS. Situação sócio-sanitária do Estado de Pernambuco: indicadores de saúde e perfil epidemiológico. Plano Estadual de
Saúde 2016 a 2019. Plano Diretor de Regionalização da Saúde. Educação Permanente em Saúde. Segurança do Paciente
(Portaria GM/MS nº 529, de 01 de abril de 2013 - Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente no Brasil; Resolução
de Diretoria Colegiada nº 36, de 25 de julho de 2013. Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá
outras providências); Trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinaridade. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado
de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968).

CONHECIMENTOS GERAIS DO SUS PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM SAÚDE/ TODAS AS ESPECIALIDADES

Legislação de Saúde: Constituição Federal de 1988 (seção I – disposições gerais: artigo 37 e seção II - da saúde: do artigo 196
ao 200.; Lei 8.080/1990; Decreto Presidencial nº 7.508/2011 e Lei 8.142/1990; Portaria GM nº 399/2006: I Pacto pela vida, II
Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS); Portaria GM/MS nº. 1.863/2003 - Política Nacional de Atenção às Urgên-
cias; Redes de Atenção à Saúde; Humanização do atendimento; Bioética e Ética profissional; Biossegurança e controle de in-
fecção hospitalar; Riscos ocupacionais e sua prevenção; Controle social e gestão participativa: conselhos e conferências de
saúde; Controle social e gestão participativa: conselhos e conferências estaduais de saúde; Plano Estadual de Saúde 2016 a
2019; Plano Diretor de Regionalização da Saúde de Pernambuco; Educação Permanente em Saúde; Trabalho em equipe multi -
profissional e interdisciplinaridade; Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco (Lei estadual nº 6.123/1968).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL MÉDIO

CARGO 201.1 a 201.12: ASSISTENTE EM SAÚDE/ASSISTENTE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO

Lei nº 9.784, de 29/01/1999. Noções de arquivologia – Fundamentos e princípios arquivísticos; classificação dos documentos;
Protocolo, registro, tramitação, expedição, arquivamento. Noções de conservação e preservação de acervos documentais.
Comunicação Interpessoal: barreiras, uso construtivo, comunicação formal e informal. As áreas funcionais de administração,
de  pessoas,  de  materiais  e  logística  e  de  finanças,  incluindo  as  funções  ou  processos  administrativos:  planejamento,
organização, direção e controle. Noções de Informática. Noções básicas de sistemas operacionais. Sistema operacional MS
Windows 7 e 10; Pacote de aplicativos MS Office (Word, Excel, PowerPoint), versões 2010, 2013 e 2016. Serviço de Internet
(conceitos básicos, correio eletrônico, navegação, acesso remoto, transferência de arquivos, busca). Conceitos e comandos de
editor de textos. Conceitos e comandos de planilha eletrônica.
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CARGO 202.1 a 202.5: ASSISTENTE EM SAÚDE/TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Anotações e registros de enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, termoterapia, crioterapia, sondagens,
aspirações,  nebulização,  lavagem  gastro-intestinal,  banho  no  leito,  peso  -  mensuração,  administração  e  aplicações  de
medicamentos (vias e técnicas), medicação parenteral, venóclise, curativos, posição para exames, alimentação e coleta de
material  para  exames.  Hematologia: técnicas  de  coleta.  Assistência  ventilatória:  drenagem  postural,  nebulização,
oxigenoterapia,  aspiração  de  secreções.  Assistência  de  enfermagem em unidade  cirúrgica:  pré,  trans  e  pós-operatório.
Assepsia, anti-sepsia métodos e técnicas. Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e
equipamentos.  Biossegurança  e  controle  de  infecção  hospitalar.  Programa  Nacional  de  Imunização.  Assistência  em
enfermagem a mulher; recém-nascido, criança, adolescente e adulto. Aleitamento materno, pré-natal, planejamento familiar e
aborto legal. Assistência em enfermagem às doenças infecto parasitárias e doenças sexualmente transmissíveis/infecção pelo
HIV. Assistência em enfermagem ao paciente com doenças crônicas não transmissíveis e doenças neoplásicas. Assistência
em enfermagem na saúde mental. Cuidados paliativos. Assistência em enfermagem à pessoa com deficiência. Assistência em
enfermagem às pessoas em situação de risco  e  violência.  Assistência  enfermagem ao idoso.  Urgências  e emergências.
Atendimento  pré-hospitalar  e  atendimento  ao politraumatizado.  Transporte  do paciente  de risco.  Segurança do Paciente.
Educação em saúde.

CARGO 203.1 a 203.4: ASSISTENTE EM SAÚDE/TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

Anatomia músculo esquelética. Organização no processo de trabalho em ortopedia e traumatologia. Distúrbios ortopédicos:
contusões, entorses, luxações, fraturas, feridas, distensão ou estiramento muscular, roturas de músculo tendão ou ligamento.
Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho: tendinites, tenossinovites, mialgias, sinovites e bursites. Malformações
congênitas  e  de  desenvolvimento.  Luxação  congênita  do  quadril.  Torcicolo.  Pés  “tortos”.  Escolioses  e  sifoses.  Sinais  e
sintomas comuns dos distúrbios ortopédicos: dor (algias), parestesias (dormência, formigamento), palidez, cianose, ausência
de  pulso,  paralisia  sensitivo-motora.  Tumefação,  edema,  hematomas,  equimose,  crepitação  óssea,  deformidades.
Fisiopatologia  do trauma.  Primeiros  Socorros.  Aparelhos  gessados.  Órteses  e próteses  ortopédicas.  Trações.  Noções de
imagenologia. Bandagens, enfaixamentos. Tipos e técnicas de imobilização e suas complicações. Noções sobre tratamento:
conservador,  incruento  ou  não  cirúrgico,  redução  incruenta,  redução  cruenta  com  osteossíntese.  Mobilidade  anormal.
Incapacidade funcional incompleta ou completa. Osteotomias. Artroplastias. Talas ou goteiras gessadas ou não. Aparelhos
gessados (gessos circulares). Trações cutâneas ou esqueléticas. Cuidados pré, durante e pós-imobilizações. Aberturas no
gesso (janelas, fendas com alargamento ou estreitamento, cunhas corretivas no gesso). Retiradas de talas, gessos ou trações.

CARGO 204.1 a 204.2 e 205.1 a 205.6: ASSISTENTE EM SAÚDE/TÉCNICO DE LABORATÓRIO

Noções de microscopia: microscópios e estereomicroscópios, suas partes, manuseio e cuidados. Métodos de estudo em
microscopia: mediato e imediato. Vidraria de laboratório e sua utilização. Matemática de laboratório: diluições seriadas, regra
de três simples, percentual e solução molar. Noções de centrifugação: princípios de funcionamento, posicionamento dos
tubos de ensaio no rotor, precaução para retirada do material. Potenciometria: calibração do potenciômetro e determinação
do Ph. Espectrofotometria: absorbância, transmitância e curva de calibração. Pesagem: operacionalização de balanças e
analíticas e semi-analíticas. Princípios de Biossegurança. Lavagem e esterilização de material. Punção venosa periférica:
utilização do garrote, antissepsia, coleta a vácuo e com seringa.  Anticoagulantes utilizados em análise laboratorial: no exame
bioquímico, hematológico e coagulograma. Exame parasitológico de fezes: classificação do material fecal. Preparo das fezes
para filtração e exame de sedimentação espontânea. Bacteriologia: coloração de Gram, preparo de meios de cultura, uso do
swab para coleta de secreções (oral,  nasal  e vaginal).  Hematologia.  Preparação de estiraço,  coloração dos preparados
citológicos. Urinálise: coleta de urina para sumário, uso de tiras reagentes, classificação do aspecto da urina e determinação
do volume urinário.  Preparo e Manutenção de coleções biológicas:  animais  e vegetais.  Fundamentos:  identificação dos
diversos  equipamentos  de um laboratório,  sua utilização e  conservação.  Balanças,  estufas,  microscópios,  centrifugas  e
vidrarias. Identificação dos métodos mais utilizados na lavagem, esterilização e desinfecção em laboratório: autoclavação,
esterilização em estufa, soluções desinfetantes.  Classificação sanguínea do sistema ABO/Rh, prova cruzada, Coombs e
pesquisa de anticorpos irregulares. Preparo dos meios de cultura, soluções, reagentes e corantes. Coloração de Gram e de
Ziehl-Neelsen. Semeio dos diversos materiais biológicos para cultura. Aplicação e execução de técnicas bacteriológicas para
o diagnóstico das doenças infecciosas.  Preparo de estiraço,  coloração dos preparados citológicos.  Manuseio correto de
aparelhos e materiais utilizados para fins diagnósticos em laboratório de patologia clínica. Técnicas sorológicas utilizadas no
diagnóstico das patologias humanas. Métodos de prevenção e assistência a acidentes de trabalho. Ética em laboratório de
análises clínicas. Controle Social. Constituição Federal, artigos de 194 a 200. Lei Orgânica da Saúde. Lei 8.080/1990. Lei
8.142/1990.  Decreto  Presidencial  no  7.508/2011.  Determinantes  sociais  da saúde.  Políticas  de Saúde:  Humaniza  SUS.
Tecnologias em Saúde. Sistemas de Informações em Saúde.

CARGO 206.1 e 206.2: ASSISTENTE EM SAÚDE/TÉCNICO DE NECRÓPSIA

Noções da nomenclatura anatômica e ossos (generalidades); Sistema Circulatório e linfático; Sistema Respiratório; Sistema
Nervoso;  Sistema Digestivo;  Sistema Urinário,  Genitais  Masculino  e  Feminino;  Sistema Endócrino;  Topografia:  Cabeça,
pescoço e tronco; Técnica de necropsia e seus fundamentos.

CARGO 207.1 a 207.3: ASSISTENTE EM SAÚDE/TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Noções básicas sobre as radiações; riscos na radiologia diagnóstica. Normas de radioproteção. Portaria 453/98 e princípios
básicos  de  proteção  radiológica.  Aparelhos  de  raios-X.  Grades,  cones,  colimadores,  chassis,  écrans.  Câmara  escura;
revelação  manual  e  automática;  componentes  da  câmara  escura;  filmes  radiológicos,  revelador,  fixador,  componentes
químicos e processadora de filmes. Câmara clara, seleção de exames, identificação; exames gerais e especializados em
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radiologia.  Princípios  básicos  e  monitorização  pessoal  e  ambiental.  Exames  radiológicos  de:  mão,  ossos  do  carpo,
quirodáctilos, idade óssea, punho, cotovelo, antebraço, braço, ombro, omoplata, articulação acrômio clavicular e articulação
externo clavicular. Exames radiológicos de: Pé, antepé e retro-pé; pododáctilos; calcâneo; pés planos; articulação tíbio társica
(ruturas ligamentares); joelho, patela, fêmur e colo do fêmur. Exames radiológicos de: Articulação coxo femural; bacia, púbis;
articulação sacro ilíaca e escanograma. Exames radiológicos de: Coluna vertebral; coluna cervical; coluna torácica; coluna
lombo-sacra; cóccix; crânio; sela túrcica; mastoides e seios da face. Radiografias simples de abdômen e do tórax radiografias
gerais  no  paciente  politraumatizado  e  radiografias  de  corpos  estranhos.  Radiografias  odontológicas.  Panorâmicas  e
periapicais.  Métodos  de  imagem:  exames  contrastados,  noções  de  hemodinâmica,  tomografia,  ressonância  magnética,
mamografia e densitometria óssea. Fluxograma técnico/administrativo: registro do paciente, identificação, encaminhamento
de laudos e arquivamento.

CARGO 208.1 a 208.4:ASSISTENTE EM SAÚDE/TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Noções de atendimento ao paciente, agendamento; Noções de humanização da clínica odontológica; Noções de anatomia e
fisiologia  bucal;  Recepção,  anamnese  e  preenchimento  da  ficha  odontológica;  Noções  de  diferentes  tipos  de  perfil
psicológicos de pacientes; material, equipamento, instrumentação; fatores de risco no trabalho, formas de prevenção; Noções
de ergonomia aplicada à odontologia; trabalho em equipe; Noções de instrumentação e de manutenção do equipamento
odontológico;  Noções  de  higiene,  limpeza  e  assepsia;  Noções  de  biossegurança  e  controle  da  infecção;  Noções  de
esterilização de instrumental, tipos: químicos, físicos; técnicas auxiliares de odontologia; Preparação do paciente; Preparo e
isolamento  do  campo  preparatório.  16.  Conservação  e  manutenção  dos  equipamentos;  Noções  de  informática  básica;
Primeiros socorros; Noções de saúde coletiva I e II;  Noções de prótese e noções de dentística; Noções de periodontia;
Noções de odontopediatria; Noções de radiologia; Noções de cirurgia; ações preventivas – aplicação de selantes, uso do flúor
e orientações sobre higiene bucal; Higiene bucal: técnicas de escovação; Noções de oclusão dentária.

CARGO 209.1 a 209.12 e 210.1 a 210.7: ASSISTENTE EM SAÚDE/TÉCNICO EM FARMÁCIA

Conceitos básicos em farmacologia: droga, fármaco, medicamento, especialidade farmacêutica. Vias de administração de
medicamentos. Noções básicas em farmacotécnica: formas farmacêuticas sólidas, semissólidas, líquidas. Componentes de
uma forma farmacêutica. Preparo de medicamentos estéreis e não estéreis. Boas práticas de manipulação em farmácia
hospitalar. Cálculos relacionados ao preparo de medicamentos. Aspectos técnicos aplicados à infraestrutura física e controle
de qualidade. Organização das áreas de produção em centrais de manipulação. Vidrarias e outros utensílios de laboratório.
Limpeza, lavagem, desinfecção e esterilização. Equipamentos de laboratório: Identificação, princípios de funcionamento, uso
e conservação. Controle da contaminação durante a manipulação de medicamentos estéreis e não estéreis. Equipamentos
de proteção individual e medidas de segurança ocupacional. Noções de biossegurança e manejo de resíduos em farmácia
hospitalar. Definições, conceituação de medicamentos, classificação de Psicotrópicos, Entorpecentes, Imunossupressores.
Dispensação  de  Medicamentos.  Receita  e  notificação  de receita  de  controle  especial.  Aquisição,  logística  e  gestão  de
estoque.  Classificação  e  organização  de  medicamentos.  Fracionamento  de  medicamentos.  Interpretação  de  bulas  e
orientação na utilização de medicamentos.  Interpretação de guias  de Medicamentos  (DEF,  RENAME).  Interpretação de
dosagens. Atendimento e relacionamento com o público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR

CARGO 410.1 a 410.3: ANALISTA EM SAÚDE/ASSISTENTE SOCIAL

Pressupostos e fundamentos: relação sujeito/objeto,  princípio de ação, objetivos. Instituições.  Espaço profissional: serviço
social e assistência social. Cidadania; serviço social e relações no trabalho. O papel profissional. Prática e práxis profissional.
Relação teórico/prática. Mediação. Novo código de Seguridade Social, conceituação, princípios e financiamento. Assistência
social com garantia de direitos. Atenção a Pessoa com deficiência. Estatuto da Criança e do Adolescente. Política de Saúde
Mental; Reforma psiquiátrica no Brasil; Lei Estadual de Reforma Psiquiátrica (Lei nº. 11.064/1994). Reabilitação psicossocial,
clínica da subjetividade, e interdisciplinaridade. Drogadição; álcool,  tabagismo,  crack, outras drogas e redução de danos.
Prática profissional em saúde pública: assistência à saúde e vigilância à saúde; elaboração de projetos de intervenção do
assistente social nas condições, relações do trabalho e espaços sócio-ocupacionais. Abordagens com indivíduos, grupos e
famílias. Assessoria e consultoria em serviço social. Assistência social na saúde do trabalhador. Assistência social hospitalar.
Educação em saúde.

CARGO 411.1 a 411.12: ANALISTA EM SAÚDE/BIOMÉDICO

Urinálise: valores normais; enzimas na urina. Exame de escarro. Exames de Sangue: química do sangue; eletrólitos, enzimas,
alterações  físicas.  Hemogramas  e  exames  hematológicos;  coagulose  e  hemostasia;  mielograma.  Imunologia:  resposta
imunológica;  enzimo-imuno-ensaio em micropartículas e em microplacas.  Hemocultura.  Imuno-hematologia.  Saliva e suor.
Gravidez normal (clínica e laboratório). Transudatos e Exsudatos. Imunofluorescência e fluorescência. Controle de qualidade:
sensibilidade, especificidade, valores preditivos. Esterilização, coleta e transporte de material. Parâmetros legais. Metodologia
de quimioluminescência, eletroquioluminescência e nefelometria. Diagnóstico sorológico em doenças infecciosas, autoimunes,
leucemias. Hematologia: coleta, esfregaço e coloração; morfologia de hemácias e leucócitos; contagem manual em câmara de
hemácias  e  leucócitos;  dosagem  de  hemoglobina  e  determinação  de  hematócrito;  índices  hematimétricos  e  contagem
diferencial; dosagem automatizada de hemácias, leucócitos e plaquetas; coagulação; tempo de coagulação, sangramento, de
protombina e de tromboplastina parcial ativada; contagem de reticulócitos e velocidade de hemossedimentação. Bioquímica:
valores normais em bioquímica do sangue (adulto e criança), dosagens hormonais e de enzimas, eletroforese de hemoglobina,
lipoproteínas  e  proteínas,  equilíbrio  ácido base,  propriedades  da  água,  radicais  livres.  Microbiologia:  meios  de  cultura;‐
classificação  morfológica  das  bactérias;  princípios  de  coloração;  processamento  de  amostras  para  cultura;  teste  de
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sensibilidade aos antimicrobianos; correlação clínico-laboratorial, microbiologia de água e alimentos. Equipamentos: princípios
e  fundamentos,  potenciômetros,  autoclaves  e  fornos,  microscópios,  centrífugas,  espectrofotômetros  e  leitores  de  Elisa;
termocicladores, citômetros de fluxo, filtros, destiladores e purificação de água, cromatografia e eletroforese.

CARGO 412.1: ANALISTA EM SAÚDE/ENFERMEIRO

Bioética  e  legislação  em  enfermagem.  Semiologia:  anamnese,  diagnóstico,  prognóstico,  exame  clínico,  exames
complementares e plano de trabalho. Protocolos de acolhimento. Assistência em enfermagem. relativas aos sistemas nervoso,
respiratório, cardiovascular, urinário, digestório, músculo-esquelético e endócrino. Atuação do enfermeiro nas doenças infecto
parasitárias  e  doenças  sexualmente  transmissíveis/infecção  pelo  HIV.  Atuação  do  enfermeiro  nas  doenças  crônicas  não
transmissíveis,  doenças  neoplásicas  e  dermatológicas.  Cuidados  paliativos.  Urgência  e  emergência  em  enfermagem.
Atendimento pré-hospitalar e atendimento ao politraumatizado. Sistematização da assistência em enfermagem.Transporte do
paciente de risco. Segurança do paciente. Assepsia,  antissepsia métodos e técnicas. Biossegurança e controle de infecção
hospitalar. Técnicas de limpeza, esterilização e desinfecção de materiais e equipamentos. Programa Nacional de Imunização.
Atuação  do  enfermeiro  na  assistência  hospitalar  à  saúde  da  criança,  adolescente,  adulto,  mulher  e  idoso.  Atuação  do
enfermeiro na saúde mental.  Atuação do enfermeiro na assistência à pessoa com deficiência.  Atuação do enfermeiro na
assistência às pessoas em situação de risco e violência. Assistência domiciliar. Aleitamento materno, pré-natal, planejamento
familiar e aborto legal. Nutrição e dietética em saúde. Suporte básico de vida. Noções de epidemiologia e indicadores de saúde
coletiva. Educação em saúde.

CARGO 413.1: ANALISTA EM SAÚDE/ENFERMEIRO CARDIOLOGISTA

Enfermagem intervencionista  cardiovascular;  Enfermagem clínica  e  cirúrgica  cardiovascular;  Enfermagem em emergência
cardiovascular; Assistência de enfermagem ao paciente cardíaco; Aspectos organizacionais. 6. Biossegurança e epidemiologia
das infecções; Bioética em enfermagem; Metodologia do trabalho científico; Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986–
Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987); Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica; Sistematização
da Assistência de Enfermagem; Política Nacional de Atenção às Urgências; Anatomia Cardíaca e coronariana; História da
Hemodinâmica;  Vias  de  acesso;  Curativos;  Meios  de  contraste  e  nefro  proteção;  Coronariografia;  Complicações  da
coronariografia; Intervenção coronária percutânea; Complicações da angioplastia; Montagem de mesa para procedimento;
Emergências  clínico cirúrgicas  e  a  assistência  de  enfermagem;  Primeiros  Socorros;  Anatomia  Cardíaca  e  coronariana;‐
Biossegurança; Segurança do Paciente; Monitorização cardíaca.

CARGO 414.1 a 414.3: ANALISTA EM SAÚDE/ENFERMEIRO OBSTETRA

Bioética  e  legislação  em  enfermagem.  Sistematização  da  Assistência.  Segurança  do  Paciente.  Semiologia:  anamnese,
diagnóstico,  prognóstico,  exame clínico,  exames complementares e plano de trabalho.  Rede de assistência obstétrica no
estado.  Assistência  em  enfermagem  relativas  às  patologias  nos  sistemas  nervoso,  respiratório,  cardiovascular,  urinário,
digestório, músculo-esquelético e endócrino com repercussão no sistema reprodutivo. Atuação do enfermeiro nas doenças
sexualmente transmissíveis/infecção pelo HIV. Direitos sexuais e reprodutivos, gravidez na adolescência e anticoncepção de
emergência. Planejamento familiar e aborto legal. Assistência de enfermagem à mulher: prevenção e detecção precoce do
câncer de útero e mama, acompanhamento à gestante, pré-natal; acompanhamento à mulher no abortamento. Atenção à
mulher vítima de violência doméstica e sexista.  Assistência de enfermagem na atenção à criança e recém-nascido (RN):
conceito  e  tipo  de  imunidade;  Programa de  Imunização,  puericultura,  abordagem do  RN pré-termo,  termo e  pós-termo,
aleitamento  materno;  doenças  prevalentes  na infância.  Assistência de enfermagem no pré,  trans e  pós-parto (normal  ou
patológico), manobras de parto normal. Parto humanizado. Assistência de enfermagem em urgência e emergência em Centro
Obstétrico e Casas de Parto.  Assepsia,  anti-sepsia métodos e técnicas.  Biossegurança e controle de infecção hospitalar.
Técnicas de limpeza, esterilização e desinfecção de materiais e equipamentos. Investigação de óbitos maternos e neonatais.
Educação em saúde.

CARGO 415.1: ANALISTA EM SAÚDE/ENFERMEIRO ONCOLOGISTA

Fundamentos do Exercício da Enfermagem; Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto
94.406/1987); Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica. Bioética; Processo Social de Mudança das
Práticas Sanitárias no SUS e na Enfermagem; Administração dos Serviços de Enfermagem; Normas, Rotinas e Manuais –
elaboração  e  utilização  na  enfermagem;  Enfermeiro  como  líder  e  agente  de  mudança;  Concepções  teórico-práticas  da
Assistência de Enfermagem; Sistematização da Assistência  de Enfermagem; Política Nacional  de Atenção às  Urgências;
Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar; O Processo de Enfermagem na organização da
assistência  de  Enfermagem  Peri  operatória;  Planejamento  da  assistência  de  Enfermagem  no  período  pré,  trans  e  pós
operatório; Papel do Enfermeiro no Centro Cirúrgico e Central de Esterilização; Assistência de Enfermagem em oncologia;
Cuidados paliativos; Cuidados com quimioterápicos; Cuidados com diferentes tratamentos para pacientes oncológicos. 16.
Biossegurança;  Segurança  do  Paciente;  Assistência  de  Enfermagem em emergências;  Primeiros  Socorros;  Semiologia  e
Semiotécnica; Assistência de Enfermagem Clínico e Cirúrgico.

CARGO 416.1: ANALISTA EM SAÚDE/ENFERMEIRO UTEÍSTA

Rede  atenção  às  urgências  e  emergências.  Bioética  e  legislação  em enfermagem.  Semiologia:  anamnese,  diagnóstico,
prognóstico, exame clínico, exames complementares e plano de trabalho. Assistência em enfermagem em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) nas situações clinico cirúrgicas relativas aos sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular, urinário, digestório,
músculo-esquelético e endócrino. Cuidados paliativos e tanatologia. Urgência e emergência em enfermagem. Atendimento ao
politraumatizado. Assistência de enfermagem no pré, trans e pós-parto. Cuidados e procedimentos de enfermagem específicos
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aos pacientes neurológicos e cardíacos. Administração de dietas, transfusões de sangue e hemoderivados. Administração de
medicamentos: conceitos, cálculo, efeitos, interações e vias de administração. Cateterismo vesical, gastrointestinal e vascular.
Oxigenoterapia e nebulização. Cuidados na traqueostomia e drenagem torácica, fluidoterapia, balanço hídrico. Prevenção e
tratamento das feridas (curativos, ataduras, ostomias e drenos). Assepsia, anti-sepsia, métodos e técnicas. Biossegurança e
controle  de  infecção  hospitalar.  Técnicas  de  limpeza,  esterilização  e  desinfecção  de  materiais  e  equipamentos.
Funcionamento, organização, estrutura física, materiais e equipamentos utilizados na UTI. Gerenciamento em enfermagem em
UTI. Suporte básico de vida.

CARGO 417.1 a 417.7: ANALISTA EM SAÚDE/FARMACÊUTICO

Atividades administrativas na assistência farmacêutica; Central de Abastecimento Farmacêutico; técnicas de armazenamento;
logística; sistema de distribuição/dispensação coletiva, e individual; mista e dose unitária; consumo médio mensal, ponto de
requisição, métodos de controle de estoque, aquisição e seleção de produtos farmacêuticos,  produtos e artigos médicos
hospitalares,  insumos.  Farmacocinética  e  Farmacodinâmica.  Farmacotécnica  hospitalar:  conceito,  objetivo,  germicidas,
misturas  parenterais,  fracionamento  e  reembalagem.  Estabilidade  de  medicamentos;  biofarmacotécnica;  cálculos
farmacotécnicos; aspectos físico-químicos e obtenção de formas farmacêuticas sólidas, líquidas e semi-sólidas. Manipulação
de  medicamentos,  produção  de  antissépticos  e  desinfetantes,  preparo  de  soluções.  Preparações  estéreis.  Toxicologia:
conceitos de toxicologia; avaliação de toxicidade; toxicocinética e toxicodinâmica. Boas práticas de fabricação e manipulação
de medicamentos: RDC ANVISA nº 17 de 16 de abril de 2010, RDC ANVISA nº 67 de 08 de outubro de 2007 e RDC ANVISA nº
87 de 21 de novembro de 2008. Introdução ao controle de qualidade:  conceito,  importância.  Farmacopéias.  Controle de
infecção  hospitalar.  Fármacos:  antineoplásicos,  antimicrobianos  e  antiparasitários,  imunobiológicos  e  imunomoduladores,
fitoterápicos,  antiinflamatórios  esteróides  e  não  esteróides,  radiofármacos,  gases  medicinais,  parassimpatomiméticos;
parassimpatolícos;  simpatomiméticos;  simpatolíticos;  anestésicos  gerais  e  locais;  bloqueadores  neuromusculares,
hipnoanalgésicos;  tranquilizantes;  anticonvulsivantes;  cardiotônicos,  anti hipertensivos  e  bloqueadores  neuromusculares.‐
Medicamentos de uso controlado e excepcionais. Medicamentos genéricos e similares. Manipulação de formas farmacêuticas
magistrais e oficinais.Terapia de nutrição enteral e parenteral. Reações adversas a fármacos e interações entre medicamentos
e  entre  medicamentos  e  alimentos.  Uso  racional  de  medicamentos.  Vigilância  Sanitária.  Farmacovigilância  e
Farmacoeconomia. Política Nacional de Medicamentos e Política Nacional de Assistência Farmacêutica.

CARGO 418.1 a 418.5:  ANALISTA EM SAÚDE/FISIOTERAPEUTA

Aspectos  anatômicos  e  fisiológicos  dos  sistemas  musculoesquelético,  neurológico,  cardiorrespiratório  e  angiológico.
Semiologia: anamnese, diagnóstico, prognóstico, exame clínico, exames complementares e plano de trabalho. Fisioterapia:
conceitos  gerais,  recursos  terapêuticos.  Cinesiologia  e  Biomecânica.  Métodos  e  técnicas  de  avaliação,  tratamentos  e
procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular. Análise da marcha. Anomalias posturais. Exercícios terapêuticos e
treinamento  funcional.  Indicação,  contra-indicação,  técnicas  e  efeitos  fisiológicos  da  hidroterapia,  massoterapia,
mecanoterapia,  eletroterapia,  cinesioterapia  motora  e  respiratória,  crioterapia,  fototerapia,  termoterapia  e  manipulação
vertebral.  Desenvolvimento  motor  normal,  seus  desvios,  diagnóstico  e  tratamento  precoce  no  recém-nascido  e  criança.
Fisiopatologia  e  procedimentos  fisioterápicos  nas  áreas:  mental,  neurologia,  neuropediatria,  ortopedia,  traumatologia,
reumatologia, cardiovascular, angiologia, pneumologia, ginecologia, obstetrícia e respiratória. Amputação: indicações e tipos de
prótese e órteses (prescrição e treinamento para o uso); mastectomias. Fisioterapia motora em UTI. Assistência domiciliar em
fisioterapia. Fisioterapia na saúde do trabalhador. Fisioterapia em geriatria, pediatria, neonatologia e queimados. Educação em
saúde.

CARGO 429.1 a 429.3:  ANALISTA EM SAÚDE/FISIOTERAPEUTA EM TERAPIA INTENSIVA

Anatomia  geral  dos  órgãos  e  sistemas e  em especial  do  sistema cardiorrespiratório.  Biomecânica.  Fisiologia  geral  e  do
exercício. Fisiopatologia. Semiologia. Instrumentos de medida e avaliação relacionados ao paciente crítico ou potencialmente
crítico.  Estimulação  precoce  do  paciente  crítico  ou  potencialmente  crítico.  Suporte  básico  de  vida.  Aspectos  gerais  e
tecnológicos  da  Terapia  Intensiva.  Identificação  e  manejo  de  situações  complexas  e  críticas.  Farmacologia  aplicada.
Monitorização aplicada ao paciente crítico ou potencialmente crítico. Interpretação de exames complementares e específicos
do paciente crítico ou potencialmente crítico. Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. Técnicas e recursos de expansão
pulmonar e remoção de secreção. Treinamento muscular respiratório e recondicionamento físico funcional. Próteses, Órteses e
Tecnologia Assistiva específicos da terapia intensiva. Humanização. Ética e Bioética. Fisiologia e biomecânica cárdio-pulmonar
neonatal.  Avaliação  e  monitorização  do  recém-nascido.  Fisioterapia  aplicada  nas  patologias  pulmonares  no  neonato.
Fisioterapia  aplicada  nas  patologias  cardíacas  no  neonato.  Radiologia  aplicada  neonatologia.  Técnicas  Fisioterápicas
aplicadas a neonatologia. Ventilação mecânica invasiva: convencional e alta Frequência. Ventilação mecânica não-invasiva.
Desmame da ventilação mecânica. Ventilação com óxido nítrico. Desenvolvimento motor: avaliação e medidas terapêuticas.
Facilitação neuromuscular respiratória e motora.

CARGO 419.1 e 420.1 a 420.2: ANALISTA EM SAÚDE/FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO

Aspectos anatômicos e fisiológicos do sistema cardiorrespiratório. Semiologia: anamnese, diagnóstico, prognóstico, exame
clínico, exames complementares e plano de trabalho. Fisioterapia: conceitos gerais, recursos terapêuticos. Provas de função
muscular.  Pneumopatias:  lesão pulmonar aguda (LPA),  síndrome do desconforto  respiratório agudo (SDRA),  infecção do
sistema  respiratório,  insuficiência  respiratória  aguda  e  crônica  e  doença  pulmonar  obstrutiva  crônica–DPOC.  Avaliação,
métodos  e  técnicas  em  fisioterapia  respiratória.  Gasimetria  arterial.  Oxigenoterapia.  Sistemas  de  umidificação  e
aerossolterapia.  Vias  aéreas  artificiais.  Ventilação  mecânica  não  invasiva:  indicações,  contra-indicações,  aplicações.
Ventilação  mecânica  invasiva:  princípios  e  modos  ventilatórios.  Ventilação  mecânica  em  situações  especiais  (doenças
restritivas,  asma, doença pulmonar,  DPOC, trauma torácico,  neurologia,  LPA e SDRA).  Repercussões hemodinâmicas da
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ventilação com pressão positiva. Monitoração respiratória. Desmame da ventilação mecânica. Assistência ao recém-nascido:
SDRA,  taquipnéia  transitória,  síndrome  da  aspiração  do  mecônio.  Fisioterapia  respiratória  em pediatria  e  neonatologia.
Ventilação mecânica em pediatria e neonatologia. Instrumentos de medida, avaliação, estimulação precoce e monitorização
aplicada ao paciente crítico ou potencialmente crítico. Suporte básico de vida. Técnicas e recursos de expansão pulmonar e
remoção de secreção. Recursos terapêuticos em fisioterapia respiratória. Reabilitação cardiopulmonar, treinamento muscular
respiratório e recondicionamento físico funcional. Identificação e manejo de situações complexas e críticas, interpretação de
exames complementares e específicos do paciente crítico ou potencialmente crítico.  Pós-operatório de cirurgias torácico-
abdominais. Efeitos sistêmicos da imobilidade no leito e fisioterapia motora no paciente crítico. Próteses, órteses e tecnologia
assistiva específicos da terapia intensiva. Assepsia, anti-sepsia, métodos e técnicas. Funcionamento, organização, estrutura
física, materiais e equipamentos utilizados na UTI.

CARGO 421.1 a 421.3: ANALISTA EM SAÚDE/FONOAUDIÓLOGO

Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e funcionais do sistema auditivo e sistema sensório-motor-oral; desenvolvimento da
linguagem. Semiologia:  anamnese, diagnóstico,  prognóstico,  exame clínico, exames complementares e plano de trabalho.
Audiologia Clínica.  Fonoaudiologia hospitalar.  Deformidades crânio-faciais;  fissuras labiopalatais  e disfagias:  diagnóstico e
tratamento. Testagem audiológica: indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora individual. Audiologia do
trabalho: ruído, vibração e ambiente de trabalho. Audiologia Educacional. Neurofisiologia do sistema motor da fala. Funções
Neurolinguísticas.  Avaliação  mio-funcional  e  tratamento  fonoaudiológico.  Distúrbios  de  linguagem,  da  fala  e  da  voz,
decorrentes  de  fatores  neurológicos,  congênitos,  psiquiátricos,  psicológicos  e  sócio-ambientais;  aspectos  preventivos  e
tratamento. Desvios Fonológicos. Tecnologia assistiva e comunicação alternativa. Fisiologia de deglutição. Desequilíbrio da
musculatura orofacial e desvios da deglutição: prevenção, avaliação e terapia miofuncional. Disfemias: teorias, avaliação e
tratamento  fonoaudiológico.  Distúrbios  da  aprendizagem  da  linguagem  escrita:  prevenção,  diagnóstico  e  intervenção
fonoaudiológica. Aleitamento materno: vantagens; fisiologia da lactação. Intervenção fonoaudiológica em recém-nascidos e
idosos. Educação em saúde.

CARGO 422.1: ANALISTA EM SAÚDE/NUTRICIONISTA

Alimentos: conceitos gerais e constituintes básicos; bioquímica e fisiologia dos alimentos. Semiologia: anamnese, diagnóstico,
prognóstico, exame clínico, exames complementares e plano de trabalho. Microbiologia dos alimentos. Higiene preservação e
conservação dos alimentos. Legislação bromatológica e direito da alimentação. Controle da Qualidade e Boas Práticas na
fabricação  de  alimentos.  Segurança  alimentar.  Sistema  de  Vigilância  Alimentar  e  Nutricional  (SISVAN).  Unidades  de
alimentação e nutrição: objetivos e características,  planejamento físico, abastecimento e armazenamento,  custos, lactário,
banco de leite e cozinha dietética. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio para: adultos, idosos, gestantes,
nutrizes,  lactentes,  pré-escolares  e  escolares,  adolescentes  e  coletividade.  Desnutrição:  epidemiologia  da  desnutrição,
aspectos sociais e econômicos. Diagnósticos antropométricos: padrões de referência/indicadores; índice de massa corporal
(classificação de Garrow). Aleitamento materno: vantagens. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos, distúrbios dos sistemas
cardiovascular,  pulmonar,  digestório e  glândulas  anexas;  na insuficiência  renal  e  hepática,  nas carências nutricionais;  no
câncer e nas doenças sexualmente transmissíveis/infecção pelo HIV. Desnutrição energético-protéica, anemias nutricionais,
alergias alimentares e carência de vitamina A. Dieta normal: definição, leis da alimentação, aplicação de requerimentos e
recomendações de calorias e nutrientes para avaliação de dieta. Educação em saúde.

CARGO 423.1 a 423.3: ANALISTA EM SAÚDE/PSICÓLOGO

Política  de  Saúde  Mental;  Reforma  psiquiátrica  no  Brasil;  Lei  Estadual  de  Reforma  Psiquiátrica  (Lei  nº.  11.064/1994);
compreensão do sofrimento psíquico; ressocialização. Rede de Atenção à saúde mental. Semiologia: anamnese, entrevista,
diagnóstico,  prognóstico,  exame clínico,  exames complementares e plano de trabalho.  Urgência e emergência em saúde
mental.  Projeto  terapêutico  singular,  clínica  ampliada  e  matriciamento.  Assistência  domiciliar.  Assistência  Hospitalar.
Fundamentos da psicopatologia geral.  Teorias e técnicas psicoterápicas. Teorias da personalidade. Assistência integral às
pessoas  em situação de risco e  violência.  Envelhecimento e  subjetividade.  Teoria das  neuroses,  psicoses  e perversões.
Noções de epidemiologia em saúde mental. Deficiência mental. Drogadição; álcool, tabagismo, crack, outras drogas e redução
de danos. Noções de testes psicológicos. Cuidados paliativos e tanatologia. Fundamentos básicos das intervenções grupais.
Psicodinâmica  do  trabalho.  Psicologia  na  saúde  do  trabalhador.  Psicologia  hospitalar.  Elaboração  de  parecer  e  laudo
psicológico. Educação em saúde.

CARGO 424.1 a 424.12: ANALISTA EM SAÚDE/SANITARISTA

Lei Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990. Lei Nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990. Decreto Nº 7.508 de 28 de Junho de
2011. História da Saúde Pública no Brasil; Processo saúde-doença seus determinantes/condicionantes; Princípios e diretrizes
para a gestão do trabalho e educação na saúde do Sistema Único de Saúde; Educação em saúde e Interssetorialidade.
Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação em saúde. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva
histórica. Reforma sanitária. Modelos de atenção à saúde. Política de Humanização do SUS. Epidemiologia: fundamentos da
epidemiologia,  epidemiologia  analítica,  construção  de  indicadores  epidemiológicos,  principais  tipos  de  estudos
epidemiológicos;  uso da epidemiologia na caracterização e investigação de surtos.  Doenças de Notificação Compulsória.
Doenças emergentes e reemergentes. Fundamentos da vigilância à saúde: vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental;
aspectos políticos, técnicos e operacionais do sistema de vigilância em saúde nos seus diversos níveis. Vigilância e Atenção à
Saúde do Trabalhador. Medidas de saúde pública.  Perfil demográfico e epidemiológico do Brasil. Prevenção e controle de
doenças transmissíveis e não transmissíveis. Transição epidemiológica: padrões de morbimortalidade da população brasileira.
Epidemiologia  das  doenças  crônicas  não  transmissíveis.   Emergência  em  Saúde  Pública  e  Rede  CIEVS  (Centro  de
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde). Financiamento da saúde: distribuição das receitas públicas e gastos com
_________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo IV – dos Conteúdos Programáticos - Edital de Abertura nº 001/2018 – Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco – SES/PE
| Página 6 de 14



saúde das três esferas de governo; Emenda Constitucional nº 29; Gestão administrativa e financeira no SUS: planejamento,
contratos administrativos e fiscalização. Regulação em saúde: contratualização dos serviços de saúde, controle, avaliação.
Sistema  Nacional  de  Auditoria  e  demais  complexos  reguladores.  Planejamento  e  gestão  em  saúde  nas  três  esferas
governamentais. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Sistema de informação em saúde (SIS): SIM, SINAN, SIAB,
SINASC, SIA e SIH/SUS; características e papel dos SIS no sistema de saúde, uso dos SIS na construção de indicadores nos
diversos níveis de gestão. Avaliação em saúde, indicadores de avaliação, definição e detalhamento de parâmetros. Programa
Nacional  de  Imunizações;  calendário  de  vacinação;  Vacinas  indicadas  em  situações  especiais;  vacinação  anti-rábica.
Campanhas de vacinação; monitoramento da cobertura vacinal no nível local. Saneamento ambiental. Abastecimento de água,
doenças relacionadas com a água. Esgotamento sanitário, doenças relacionadas com os esgotos. Resíduos sólidos: legislação
e normas técnicas. Noções de Direito Sanitário.

CARGO 425.1 a 425.12: ANALISTA EM SAÚDE/MÉDICO VETERINÁRIO

Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Endemias e epidemias (conceito); Vigilância
Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções; importância na Saúde Pública; inspeção em Vigilância Sanitária; Vigilância
Epidemiológica: geral e aplicada: princípios, definições, conceitos e classificações. Cadeia epidemiológica de transmissão das
doenças,  medidas  de  controle;  Vigilância  ambiental;  Princípios  básicos  de  Educação  em  Saúde  e  Ambiental;  Água:
desinfecção  da  água  de  consumo  humano,  utilização  da  água  e  as  exigências  de  qualidade,  medidas  de  controle,
armazenamento e transporte; coleta de amostra: métodos de coleta de água; Doenças de veiculação hídrica: hepatite, cólera,
leptospirose, febre tifoide; Epidemiologia: fundamentos da epidemiologia, epidemiologia analítica, construção de indicadores
epidemiológicos, principais tipos de estudos epidemiológicos; uso da epidemiologia na caracterização e investigação de surtos;
Zoonoses: conceituação e classificação, etiologia, patogenia, sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle
das principais zoonoses (raiva, dengue, febres hemorrágicas, febre amarela, encefalites, leptospirose, bruceloses, tuberculose,
salmonelose,  estreptococose  e  estafilococose,  doença  de  Lyme,  pasteurelose,  yersiniose,  clostridiose,  criptococose,
histoplasmose,  dermatofitose,  leishmaniose,  toxoplasmose,  doença de Chagas,  criptosporidiose,  dirofilariose,  toxocaríase,
complexo  teníase/cisticercose,  equinococose,  ancilostomíase,  meningite,  hantavirose,  larva  migrans  visceral  e  cutânea);
Política municipal de controle de zoonoses; Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos, células do sistema
imunológico; Mecanismos da resposta humoral, técnicas imunológicas; Biologia molecular: conceitos básicos e fundamentos
de técnicas de diagnóstico, classificação e identificação dos micro-organismos; Esterilização e Desinfecção: por meios físicos
e químicos, técnicas de coleta de material para exame histopatológico, microbiológico e toxicológico; Vigilância e controle de
populações  de  animais  doméstico  e  biomas;  Biologia,  vigilância  e  controle  de  populações  de  animais  sinantrópicos:
quirópteros,  roedores,  insetos  rasteiros,  artrópodes  peçonhentos,  mosquitos,  carrapatos  e  pombos);  Desenvolvimento  da
pecuária: vigilância e controle de população, promoção de produção racional econômica de alimentos; diagnóstico e prescrição
de medicamentos 18. Riscos e benefícios dos produtos transgênicos; Higiene e saúde pública veterinária: cuidados higiênicos-
sanitários na obtenção e beneficiamento de produto de origem animal, flora microbiana patogênica e alterações, alimentos:
conceito; características e qualidade dos alimentos; riscos químicos, físicos e biológicos; Microbiologia dos alimentos: fatores
que  influenciam a  multiplicação  dos  microorganismos:  fatores  extrínsecos  e  intrínsecos;  microrganismos  patogênicos  de
importância em alimento; Conservação e armazenamento de alimentos: tecnologias mais empregadas na conservação de
alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação, conservação e controle da poluição do ar, da
água e do solo, interferência do homem na natureza; análise de risco; Reciclagem do lixo; Noções de EIA/RIMA; Legislação
Sanitária -  Lei  6437/77; Decreto-Lei  986/69; Lei federal-9431/97; Portaria 2616/98 -  Regulamenta a Lei Federal 9431/97;
Resolução CONAMA 05/93 - Resíduos de Serviços de Saúde/RSS; Resolução CONAMA 283/2000 - Resíduos de Serviços de
Saúde/RSS; Riscos ocupacionais e sua prevenção; Código de ética e legislação profissional.

CARGO 426.1: ANALISTA EM SAÚDE/ADMINISTRADOR

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: Razão e proporção. Porcentagem. Juros simples e compostos. Descontos. Fundamentos de
Matemática Financeira. Remuneração de Capital e Taxa de Juros. Juros Simples. Juros Compostos. Séries Uniformes de
Pagamentos. Séries de Parcelas Iguais: Antecipadas e Postecipadas. Sistemas de Amortização: Sistema Francês, Tabela
Price. SAC - Sistema de Amortização Constante. Fluxos de Caixa. Valor Presente Líquido. Valor Futuro Líquido. Taxa Interna
de Retorno. ADMINISTRAÇÃO: Noções de Teoria Geral da Administração. Planejamento, organização, direção e controle.
Princípios e responsabilidade social.  Administração da qualidade (como definir,  custos da qualidade e da não qualidade).
Acordos de nível de serviço. Logística e gerenciamento de cadeias de suprimento. Conceitos gerais de compras. Noções de
comércio  eletrônico.  Modalidades  de transporte.  Noções de gestão  de estoques.  GESTÃO:  Gestão Participativa.  Gestão
Estratégica. Cultura e Comportamento Organizacional. Liderança e Perfil de Gestão. Gerenciamento de Conflitos. Motivação.
Empreendedorismo e Inovação. Gestão de Projetos. Monitoramento e avaliação. LEGISLAÇÃO: Lei Estadual nº 7741/1978 -
Código de Administração Financeira do Estado de Pernambuco; Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

CARGO 427.1: ANALISTA EM SAÚDE/CONTADOR

CONTABILIDADE  GERAL:  Fundamentos  conceituais  de  contabilidade:  conceito,  objeto,  finalidade,  usuários  e  princípios
contábeis;  Patrimônio:  conceito,  elementos  e  equação  patrimonial;  fundamentos  conceituais  de  ativo,  passivo,  receita  e
despesa; Procedimentos Contábeis Básicos: plano de contas, fatos contábeis, lançamentos e escrituração; Demonstrações
Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores: Balanço Patrimonial, Demonstração dos
Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração
do Valor Adicionado; análise horizontal, análise vertical, liquidez, endividamento, análise da rotatividade e da rentabilidade.
CONTABILIDADE  PÚBLICA:  Fundamentos  legais  e  técnicos  de  Contabilidade  Pública:  conceito,  objetivos,  princípios;
Planejamento:  Plano  Plurianual  –  PPA,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  –  LDO e Lei  Orçamentária  Anual  –  LOA;  Ciclo
Orçamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; Sistemas Contábeis aplicados ao setor público e o
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plano de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações posteriores;
Classificações Orçamentárias:  classificação legal  da receita e classificação legal  da despesa – classificação institucional,
funcional-programática e econômica; Receita e Despesa extra-orçamentárias;  Execução Orçamentária:  fases da receita –
previsão,  lançamento,  arrecadação e recolhimento,  e fases da despesa – programação,  licitação,  empenho,  liquidação e
pagamento; Restos a pagar; Dívida Pública e Dívida Ativa; Controle Interno e Externo da Administração Pública: conceito de
controladoria  e  sua  missão,  controle  externo  pelo  Tribunal  de  Contas  e  pelo  Poder  Legislativo.  ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA:  Razão  e  proporção.  Porcentagem.  Juros  simples  e  compostos.  Descontos.  Fundamentos  de  Matemática
Financeira. Remuneração de Capital e Taxa de Juros. Juros Simples. Juros Compostos. Séries Uniformes de Pagamentos.
Séries de Parcelas Iguais: Antecipadas e Postecipadas. Sistemas de Amortização: Sistema Francês, Tabela Price.  SAC -
Sistema de Amortização Constante. Fluxos de Caixa. Valor Presente Líquido. Valor Futuro Líquido. Taxa Interna de Retorno.
LEGISLAÇÃO: Lei Estadual nº 7741/1978 - Código de Administração Financeira do Estado de Pernambuco; Lei Complementar
Federal nº 141/2012; Lei Complementar Federal nº 101/2000 e suas alterações posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal;
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores – Lei de Licitações; Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito da
Administração Pública a modalidade de licitação denominada pregão. Ética profissional

CARGO 428.1: ANALISTA EM SAÚDE/ANALISTA EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; Política Nacional de
Atenção Básica no SUS; Programas estratégicos e redes de atenção à saúde prioritárias do governo do Estado de PE;
Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - Sistema Único de Saúde (SUS): princípios e diretrizes do SUS, Controle
Social; Processos e abordagens educativas em ensino presencial; Organização do currículo e incorporação de tecnologias na
formação em saúde; Elementos do trabalho docente e práticas de planejamento de ensino aprendizagem.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR

CARGO 430.1 a 430.7: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ ENFERMEIRO

Bioética  e  legislação  em  enfermagem.  Semiologia:  anamnese,  diagnóstico,  prognóstico,  exame  clínico,  exames
complementares e plano de trabalho. Protocolos de acolhimento, assistência em enfermagem relativa aos sistemas nervoso,
respiratório, cardiovascular, urinário, digestório, músculo-esquelético e endócrino. Urgência e emergência em enfermagem.
Atendimento pré-hospitalar e atendimento ao politraumatizado. Sistematização da assistência em enfermagem. Transporte do
paciente de risco. Segurança do paciente.  Assepsia, anti-sepsia métodos e técnicas. Biossegurança e controle de infecção
hospitalar.  Técnicas  de  limpeza,  esterilização  e  desinfecção  de  materiais  e  equipamentos.  Atuação  do  enfermeiro  na
assistência hospitalar  à saúde da criança, adolescente,  adulto,  mulher e idoso. Atuação do enfermeiro na saúde mental.
Atuação do enfermeiro na assistência à pessoa com deficiência. Atuação do enfermeiro na assistência às pessoas em situação
de risco  e  violência.  Suporte  básico  de vida.  Noções de epidemiologia  e indicadores  de saúde coletiva.  Assistência  em
enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Legislação de assistência à saúde: NR N° 32, 16/11/2005, estabelece as
diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores; RDC N° 306, de
07/12/2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; RDC N° 63, de
25/11/  2011,  que dispõe sobre  os  requisitos  de boas  praticas  de funcionamento  de serviços  de saúde;  RDC N° 42,  de
25/10/2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica, para fricção anti-séptica, das
mãos; RDC N° 15, de 15/03/2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde
e dá outras providências; Portaria 2.616, de12/05/1998, que estabelece as diretrizes e normas para a prevenção e o controle
das infecções hospitalares.

CARGO 431.1 a 431.7: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ FARMACÊUTICO

Farmacologia geral:  subdivisão da farmacologia; classificação das formas farmacêuticas;  classificação das drogas. Bases
fisiológicas da farmacologia: mediadores químicos; receptores farmacológicos; interação droga-receptor. Farmacocinética: vias
de administração; absorção; biodisponibilidade; meia-vida; distribuição; metabolização; excreção. Fatores físico-químicos na
transferência de drogas através de membranas celulares e absorção de drogas. Farmacodinâmica: mecanismo de ação de
drogas, alvos moleculares dos fármacos, interação droga-receptor, relação dose e efeito, potência e eficácia, antagonistas
competitivos e não competitivos, ED50, DL50.  Princípios e mecanismos de atuação de fármacos e mediadores químicos;
Fármacos que afetam os principais sistemas orgânicos: vascular, endócrino, reprodutor, gastrintestinal, respiratório; Doses e
vias  de  administração  de  medicamentos;  Medicamentos  de  referência,  genéricos,  similares,  excepcionais  e  específicos;
Bioequivalência/biodisponibilidade relativa e bioisenção: aspectos gerais, conceitos, e aplicabilidade. Parâmetros utilizados na
comparação do medicamento-teste em relação ao de referênciA; Interações medicamentosas; Noções básicas de toxicologia e
toxicologia de medicamentos: conceitos de toxicologia; avaliação de toxicidade; toxicocinética; toxicodinâmica; Ensaios de
citotoxicidade e genotoxicidade: conceito, aplicação e avaliação; Boas Práticas de Fabricação – BPF: definições; evolução;
aspectos gerais; sanitização e higiene; qualificação e validação; reclamações; recolhimento de produtos; contrato de produção
e/ou  análise;  autoinspeção  e  auditorias  de  qualidade;  pessoal;  treinamento;  higiene  pessoal;  instalações;  equipamentos;
materiais;  documentação;  garantia da qualidade;  Inspeção sanitária:  aspectos gerais,  conceito,  finalidade,  características,
etapas para realização de uma inspeção, procedimentos, processo de condução, tipos de inspeção para fins de certificação,
investigação; Boas práticas de fabricação e manipulação de medicamentos: RDC ANVISA nº 17 de 16 de abril de 2010, RDC
ANVISA nº 67 de 08 de outubro de 2007 e RDC ANVISA nº 87 de 21 de novembro de 2008;  Legislação farmacêutica: Lei
Federal n° 5991/1973, Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlato;  Lei  nº  6.360,  de  23  de  setembro  de  1976,  que  dispõe  sobre  a  Vigilância  Sanitária  a  que  ficam sujeitos  os
Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes; Lei nº 11.343/2006 – Institui o
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Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências.

CARGO 432.1 a 432.4: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ NUTRICIONISTA

Nutrição Básica: Energia, macronutrientes, micronutrientes e fibras – definições, classificações, funções, digestão, absorção,
transporte e excreção. Fontes alimentares. Recomendações de energia e nutrientes. Guias Alimentares. Estratégias Globais
para estilo de vida saudável e prevenção de DCNT. Rotulagem de alimentos embalados. Microbiologia dos alimentos. Técnica
Dietética; Avaliação Nutricional na saúde e doença; Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN): Controle higiênico sanitário
em UAN. Boas práticas de manipulação e procedimentos operacionais padronizados. Legislação sanitária de interesse em
UAN. Planejamento, execução e avaliação de cardápios; Educação nutricional: Histórico. Conceito. Princípios. Metodologias
ativas;  Programa Nacional  de  Alimentação Escolar:  Princípios.  Funcionamento.  Perspectivas  de atuação do nutricionista;
Saúde coletiva: Política Nacional de Alimentação e Nutrição. O campo da alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde.
Vigilância em Saúde; Planejamento físico funcional do serviço de alimentação; Ética e exercício profissional; Legislação de
alimentos: Decreto-Lei nº 986, de 21/10/1969, RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre regulamento técnico
de  boas  práticas  para  serviços  de  alimentação;  Decreto  Estadual  nº  20.786,  de  10  de  agosto  de  1998,  que  aprova  o
regulamento do Código Sanitário do Estado de Pernambuco; RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, que dispõe sobre o
Regulamento  Técnico  de  Procedimentos  Operacionais  Padronizados  aplicados  aos  Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL SUPERIOR

CARGO 440.1 e 440.2: MÉDICO/ANATOMOPATOLOGISTA

Procedimentos  Gerais  de  Autópsia  Médica,  histotecnologia  e  imunomarcagem.  Dermatopatologia  inflamatória  e  tumoral.
Patologia do trato gastrointestinal, hepática, biliar e pancreático. Patologia do trato genital feminino e mamária incluindo DST.
Patologia  do  trato  genital  masculino  incluindo  DST.  Patologia  hematológica  (sangue,  medula  óssea,  baço  e  timo).
Neuropatologia  tumoral  e  inflamatória.  Patologia  de  doenças  infecciosas:  Síndrome  de  Imunodeficiência  Adquirida,
Esquistossomose, Doença de Chagas, Filariose linfática, Tuberculose, Leishmaniose, Hanseníase e blastomicose. Patologia
da tireoide, glândulas salivares e adrenais. Patologia do trato respiratório incluindo laringe e seios da face.

CARGO 441.1 e 441.2: MÉDICO/ANESTESIOLOGISTA

Anatomia e fisiologia dos sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular, urinário e digestório. Sistema endócrino e substâncias
moduladoras,  metabolismo.  Reposição  e  transfusão.  Preparo  pré-anestésico.  Física  e  anestesia.  Farmacologia  dos
anestésicos  gerais  e  locais.  Farmacologia  dos  sistemas  nervoso,  cardiovascular  e  respiratório.  Farmacocinética  e
farmacodinâmica  da  anestesia  geral:  inalatória  e  venosa.  Bloqueios  anestésicos  subaracnoídeo,  peridural  e  periférico,
transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia em pediatria; cirurgia abdominal; ginecologia e obstetrícia; neurocirurgia,
urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica, cirurgia buco-maxilo-facial, cirurgia torácica, urgências e geriatria.
Anestesia  em traumatologia.  Anestesia  raquídea.  Anestesia  peridural.  Analgesia;  analgesia  no  parto  normal.  Relaxantes
musculares  (curares).  Anestesia  com  halogenados.  Anestesia  ambulatorial  e  para  procedimentos  diagnósticos.  Choque.
Hipertensão em anestesia - hipertermia maligna, hipotermia. Intubação traqueal. Recuperação anestésica. Complicações da
anestesia. Urgências e emergências; parada cardíaca e reanimação. Monitorização e terapia intensiva, ventilação artificial.

CARGO 442 .1 e 443.1: MÉDICO/CARDIOLOGISTA

Anatomia  e  fisiologia  do  aparelho  cardiovascular.  Semiologia  do  aparelho  cardiovascular;  Métodos  diagnósticos:
eletrocardiografia.  Ecocardiografia.  Medicina  nuclear.  Hemodinâmica.  Ressonância  magnética.  Radiologia;  Cardiopatias
congênitas  cianóticas  e  acianóticas.  Hipertensão  arterial.  Isquemia  miocárdica.  Doença  reumática.  Valvulopatias.
Miocardiopatias.  Insuficiência  cardíaca  congestiva.  Doença  de  Chagas.  Arritmias  cardíacas.  Marca-passos  artificiais.
Endocardite infecciosa. Doenças do pericárdio e doenças da aorta. Embolia pulmonar - Hipertensão pulmonar - Cor pulmonar -
Infecções pulmonares. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular.

CARGO 444.1: MÉDICO/CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO

Anatomia da cabeça e pescoço. Princípios da cirurgia de cabeça e pescoço. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico.
Transfusão. Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais.
Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e princípios básicos. Pré e pós-
operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós operatórias. Traqueostomia.‐
Traumatologia  crânio  facial.  Anomalias  congênitas  e  adquiridas  da  face  (diagnóstico  e  tratamento).  Cirurgias  estético
funcionais da  face.  Tumores  craniofaciais.  Reconstruções  crânio,  cabeça  e  pescoço.  Diagnóstico  e  tratamento  de
enfermidades  da  tireoide e  paratireoides.  Esvaziamento  cervical.  Diagnóstico  e  tratamento  de  doenças:  Das  glândulas
salivares; Tumorais e não-tumorais das glândulas salivares; Tumores cutâneos em cabeça e pescoço; Tumores do nariz e dos
seios paranasais; Tumores do lábio e cavidade oral; Tumores da faringe, laringe, tireoide e paratireoides; Tumores ósseos em
cabeça e pescoço; Tumores nervosos periféricos e vasculares; Paragangliomas; Tumores de partes moles; Tumores orbitários;
e Metástases cervicais. Noções de quimioterapia e radioterapia. Corpos estranhos das vias aéreas e digestivas. Estenoses de
laringe, traqueia e esôfago. Traqueostomia. Ética profissional.
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CARGO 445.1 a 445.7: MÉDICO/CIRURGIÃO GERAL

Resposta endócrino-metabólica ao trauma. Equilíbrio hidrossalino e ácido-básico. Nutrição em Cirurgia. Cicatrização. Ferida
cirúrgica. Fundamentos Técnicos dos processos de síntese cirúrgica. Infecções em cirurgia. Cuidados do pré e pós-operatório.
Choque. Complicações pós-operatórias. Traumatismo em geral. Politraumatizado. Primeiro Socorro e transporte. Traumatismo
do  crânio  e  da  face.  Aspectos  gerais.  Traumatismos  cervicais.  Traumatismos  torácicos.Traumatismos  abdominais.
Traumatismos  pelve-perineais.  Traumatismos  vasculares  periféricos.  Traumatismos  dos  nervos  periféricos.  Queimaduras.
Afecções cirúrgicas da parede torácica. Toracotomias. Afecções cirúrgicas da pleura e do pulmão. Afecções cirúrgicas do
mediastino. Afecções cirúrgicas da parede abdominal. Hérnias. Afecções cirúrgicas do peritônio e do retro-peritônio. Acessos à
cavidade peritoneal. Drenagens. Afecções cirúrgicas do diafragma. Abdomen agudo. Hemorragia digestiva. Afecções cirúrgicas
do esôfago. Afecções cirúrgicas do fígado e vias biliares. Afecções cirúrgicas do estômago. Afecções cirúrgicas do duodeno.
Afecções cirúrgicas do jejuno-íleo. Afecções cirúrgicas do colo e apêndice vermiforme. Afecções cirúrgicas do reto e ânus.
Afecções cirúrgicas do pâncreas. Afecções cirúrgicas do baço. Sintomas. Hipertensão portal. Infecções, tumores e cistos da
pele e do tecido celular subcutâneo.

CARGO 446.1: MÉDICO/CIRURGIÃO ONCOLÓGICO

Epidemiologia  do  câncer.  Neoplasias  malignas  mais  comuns  no  Brasil  e  no  mundo.  Tipos  de  estudos  epidemiológicos.
Morbilidade e mortalidade do câncer. Prevenção do câncer. Cancinogênese química, física e biológica. Genética do câncer.
História  natural  e  evolução  das  neoplasias  malignas.  Metástases.  Diagnóstico  do  Câncer.  Assepsiaoncológica.  Biópsia.
Marcadores tumorais. Estadiamento das neoplasias malignas. Bases gerais do tratamento clínico das neoplasias malignas.
Bases  gerais  do  tratamento  radioterápico  das  neoplasias  malignas.  Tratamento  cirúrgico  das  neoplasias  malignas  das
seguintes  localizações:  cabeça e  pescoço;  pulmão e  mediastino;  esôfago;  estômago;  duodeno;  pâncreas  e  vias  biliares;
fígado; cólons; reto e ânus; mamas; vulva; vagina; útero e ovários; pele e partes moles; ossos; próstata; pênis e testículos;
Cirurgia citorredutora e quimioterapia intraperitonial hipertérmica (CCR/HIPEC). Urgências e emergências oncológicas.

CARGO 447.1: MÉDICO/CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

Peculiaridades da criança como paciente cirúrgico. Suporte nutricional. Trauma pediátrico. Defeitos congênitos dos pulmões.
Patologia  pleuro-pulmonar  adquirida.  Hérnia  diafragmática.  Defeitos  congênitos  do  esôfago  e  traquéia.  Refluxo  gastro-
esofágico. Obstruções do trato gastrointestinal. Patologia da parede abdominal. Enterocolite necrotizante. Apendicite aguda.
Hemorragias  digestivas.  Doenças  da árvore  biliar,  fígado  e  pâncreas.  Hipertensão portal.  Distopias  testiculares.  Defeitos
congênitos do trato genito-urinário. Anomalias do desenvolvimento sexual.Tumores na infância. Cistos e fístulas cervicais.
Acesso vascular na criança.

CARGO 448.1: MÉDICO/CIRURGIÃO TORÁCICO

Anatomia  do  tórax.  Princípios  da  cirurgia  torácica.  Propedêutica  e  avaliação  do  paciente  cirúrgico.  Transfusão.  Controle
hidroeletrolítico  e  nutricional  do  paciente  cirúrgico.  Antimicrobianos  em cirurgia  geral.  Anestésicos  locais.  Anestesia  loco
regional.  Fios de sutura:  aspectos práticos do seu uso. Curativos:  técnica e princípios básicos.  Pré e pós-operatório em
cirurgias eletivas e de urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós operatórias. Avaliação de risco cirúrgico em‐
cirurgia torácica. Princípios gerais da cirurgia torácica oncológica. Pré e pós-operatório em cirurgia torácica. Procedimentos
cirúrgicos  pulmonares.  Procedimentos  cirúrgicos  pleurais.  Procedimentos  cirúrgicos  de  parede  torácica  e  mediastino.
Complicações  em  cirurgia  torácica.  Propedêutica  cirúrgica  do  tórax.  Endoscopia  respiratória  diagnóstica  e  terapêutica.
Derrame  pleural:  avaliação  propedêutica.  Tratamento  do  derrame  pleural  neoplásico  e  não-neoplásico.  Pneumotórax.
Empiema pleural. Tumores da pleura. Patologia cirúrgica da traqueia. Tumores do mediastino. Metástases pulmonares. Câncer
de pulmão. Tumores da parede. Estenoses de laringe, traqueia e esôfago. Traqueostomia. Ética profissional.

CARGO 449.1 e 449.2: MÉDICO/CIRURGIÃO VASCULAR

Métodos  diagnósticos  em  doenças  vasculares.  Ateroesclerose,  etiopatogenia,  fisiopatologia,  patologia  e  diagnóstico.
Substitutos vasculares. Oclusões arteriais agudas. Traumatismos vasculares. Oclusões arteriais crônicas. Aneurismas arteriais.
Fístulas artério-venosas. Tratamento anticoagulante e fibrinolítico. Doença trombo-embólica. Varizes dos membros inferiores.
Síndrome pós-trombótica. Linfangites e erisipelas. Pé diabético. Tumores vasculares.

CARGO 450.1 a 450.7: MÉDICO/CLÍNICO GERAL

Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial e tratamento das seguintes afecções: Aparelho digestivo:
esofagite,  gastrite,  úlcera péptica,  doença intestinal  inflamatória,  pancreatites e cirrose hepática;  Aparelho cardiovascular:
angina pectoris,  infarto agudo do miocárdio,  hipertensão arterial  sistêmica;  Sistema Hematopoiético:  anemias,  leucoses e
linfomas;  Sistema  renal:  infecções  do  trato  urinário  GNDA,  GNC;  Aparelho  respiratório:  pneumonia,  broncopneumonia  e
DPOC. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e LER. Doenças infectoparasitárias: parasitoses, filariose,
leptospirose,  hepatite,  AIDS,  sífilis,  hanseníase,  tuberculose,  cólera,  febre  tifóide,  meningoencefalite  e  dengue.  Doenças
neoplásicas: aspectos diagnósticos das doenças tumorais do aparelho respiratório e digestivo. Diabetes mellitus e doenças da
tireóide; Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, asma brônquica,
hemorragia digestiva,  insuficiência hepática,  insuficiência renal  aguda, cólica renal  e embolia pulmonar;  Envenenamentos
agudos; Clínica do Traumatismo Craniano - TCE e AVC; Urgência em Saúde Mental; Dermatologia: Principais doenças de
pele.

CARGO 451.1: MÉDICO/COLOPROCTOLOGISTA
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Anatomia cirúrgica do cólon, reto e canal anal. Fisiologia colônica e anorretal (técnicas de investigação e aplicação clínica).
Anestesia  local  na  cirurgia  anorretal.  Cicatrização  das  feridas.  Infecção  em  cirurgia.  Antibióticos.  Pré  e  pós-operatório.
Equilíbrio  hidroeletrolítico  e  acidobásico.  Complicações  respiratórias,  abdominais  e  vasculares.  Nutrição  em  cirurgia.
Alimentação enteral e parenteral. Transtornos hemorrágicos. Mecanismos de hemostasia. Transfusão de sangue e derivados.
Técnica geral das laparotomias. Incisões abdominais. Cirurgia vídeolaparoscópica. Diagnóstico das doenças do cólon, reto e
canal  anal.  Exame  abdominal  e  proctológico.  Colonoscopia.  Exame  radiológico  simples  e  contrastado.  Tomografia
computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia endorretal e petscan. Doença hemorroidária: etiopatogenia, quadro
clínico, diagnóstico e terapêutica. Criptite e papilite. Abscesso anorretal. Fissura anal. Fístula anal. Hidroadenite supurativa.
Doença pilonidal sacro-coccígea. Prurido anal. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome da imunodeficiência adquirida.
Prolapso e procidência de reto. Doenças dermatológicas perianais. Incontinência anal. Abdômen agudo em coloproctologia:
aspectos gerais do diagnóstico e tratamento. Obstrução intestinal. Traumatismo abdominal. Lesões do cólon, reto, canal anal e
períneo. Princípios fundamentais de oncologia. Bases da cirurgia oncológica. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia no
câncer do cólon, reto, canal anal e margem anal. Neoplasia maligna do cólon, reto e canal anal. Tumores neuroendócrinos e
estromais. Megacólon congênito e adquirido. Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, protozooses. Doenças inespecíficas
do cólon e do reto. Doenças específicas do cólon e do reto. Doença isquêmica do cólon e do reto. Doença diverticular dos
cólons. Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa. Alteração do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável.
Dietas  em colopatias.  Vólvulo  do  cólon.  Complicações  actínicas  no  intestino  delgado,  cólon  e  reto.  Fístula  reto-vaginal.
Tumores retro-retais: classificação, patologia, apresentação clínica e terapêutica. Procedimentos ambulatoriais. Preparação
pré-operatória,  manejo  cirúrgico  e  pós-operatório.  Videolaparoscopia  colo-retal:  indicações,  equipamento,  cuidados  pós-
operatório, resultados, complicações e sua prevenção. Síndrome da úlcera solitária do reto. Endometriose. Proctalgia Fugax.
Ética profissional.

CARGO 452.1: MÉDICO/ENDOSCOPISTA

Preparo: sedação e monitoração em endoscopia digestiva. Equipamentos de endoscopia digestiva. Estrutura física de um
serviço de endoscopia digestiva. Anatomia endoscópica. Endoscopia digestiva alta: diagnóstica e terapêutica. Colonoscopia:
diagnóstica e terapêutica. Endoscopia do Intestino Delgado (enteroscopia e cápsula endoscópica). Endoscopia digestiva das
vias  biliares  e  pancreáticas,  diagnóstica  e  terapêutica  (colangiopancreatografia  endoscópica  retrógrada).  Ecoendoscopia
(ultrassonografia endoscópica): diagnóstica e terapêutica. Urgências e emergências em endoscopia digestiva. Hemorragia
digestiva alta varicosa e não-varicosa. Corpos estranos em vias aéreas e digestivas. Legislações vigentes da ANVISA e CFM
para a prática da Endoscopia Digestiva. Reprocessamento de aparelhos e acessórios utilizados em Endoscopia Digestiva –
orientações da SOBED de acordo com as normas vigentes. Ética profissional.

CARGO 453.1 e 453.2 e 454.1: MÉDICO/INFECTOLOGISTA

Terapia antimicrobiana; Infecção hospitalar; Febre de origem indeterminada; Sepsis, Parasitoses intestinais; Esquistossomose
mansônica;  Leishmaniose visceral  e  tegumentar;  Toxoplasmose;  Malária;  Doença de Chagas;  Infecções  das  vias  aéreas
superiores;  Pneumonias  -  Tuberculose;  Endocardite  infecciosa;  Meningites,  Encefalites de Abscessos  Cerebral;  Infecções
Cutâneas;  Infecções  Osteoarticulares;  Infecções  do  trato  urinário;  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis;  Síndrome  da
Imunodeficiência  Adquirida;  Diarréias;  Cólera;  Tétano;  Leptospirose;  Febre  Tifóide;  Dengue,  Febre  Amarela.  Doenças
Exantemáticas; Herpes simples e Herpes zoster/Varicela. Citomegalovirose; Hepatites virais; Raiva; Retroviroses: HTLV - 1 e
2; Hanseníase; Micoses superficiais e profundas; Imunizações;

CARGO 455.1 a 455.3: MÉDICO/INTENSIVISTA DE ADULTO

Procedimentos em terapia intensiva: intubação orotraqueal  e manutenção de vias aéreas;  cateterismo venoso profundo e
arterial;  instalação  de  marcapasso  temporário.  Toracocentese;  traqueostomia;  ardioversão  e  desfibrilação.  Transtornos
cardiocirculatórios  em UTI:  arritmias  cardíacas;  crise  hipertensiva;  parada  cardiorespiratória;  tromboembolismo  pulmonar;
dissecção  aórtica;  infarto  agudo  do  miocárdio;  angina  instável;  insuficiência  cardiocirculatória;  choque.  Transtornos
respiratórios  em UTI:  insuficiência respiratória;  síndrome de angústia respiratória  do adulto;  edema pulmonar  agudo;  cor
pulmonale; pneumotórax; derrame pleural;  assistência ventilatória mecânica; hemoptise. Transtornos da função renal e do
equilíbrio  hidroeletrolítico  e  ácido  base:  insuficiência  renal  aguda;  métodos  substitutivos  da  função  renal;  distúrbios
hidroeletrolíticos; distúrbios ácido-base. Transtornos gastroenterológicos em UTI: hemorragia digestiva; insuficiência hepática;
pancreatite  aguda;  íleo  adinâmico;  diarréia.  Transtornos  endocrinológicos  em  UTI:  diabetes;  hipoglicemia;  tireotoxicose;
mixedema. Transtornos neurológicos em UTI: coma; trauma cranioencefálico e raquimedular; acidente vascular cerebral; crise
convulsiva;  síndrome  de  Gullain-Barré;  miastenia  gravis.  Transtornos  hematológicos  em  UTI:  coagulopatias;  púrpura
trombocitopênica trombótica; reação transfusional; tromboembolismo; hemólise. Doenças infectocontagiosas em UTI: infecção
hospitalar;  endocardite  bacteriana;  septicemia;  pneumonias;  AIDS;  tétano;  meningites;  infecções  abdominais;
antibioticoterapia.  Problemas  cirúrgicos  em  UTI:  cirurgia  cardíaca;  abdome  agudo;  queimados.  Intoxicações  e
envenenamentos:  álcool;  narcóticos;  sedativos  e  hipnoindutores;  estimulantes  do  SNC  e  alucinógenos;  hidrocarbonetos;
salicilatos;  anticocinérgicos;  plantas;  animais  peçonhentos.   Gravidez e  UTI:  eclâmpsia  e  pré-eclâmpsia;  sindrome Hellp.
Nutrição  em  UTI:  enteral;  parenteral;  terapia  nutricional  em  doenças  específicas.   Monitoração  do  paciente  crítico:
eletrocardiografia; pressão arterial; pressão venosa central; cateterismo arterial pulmonar; débito cardíaco; oximetria de pulso;
capnografia. Transporte de pacientes críticos: intra-hospitalar; extrahospitalar. Ética e considerações legais: princípios éticos;
doação de órgãos; morte encefálica; manutenção de suporte vital. A importância do trabalho da equipe em UTI.

CARGO 456.1: MÉDICO/INTENSIVISTA PEDIÁTRICO

Reanimação cardio-respiratória e cerebral. Insuficiência Respiratória. Choque. SARA.  Insuficiência Renal Aguda.  Estado de
Mal  Asmático.  Estado  de  Mal  Convulsivo.  Monitorização  Hemodinâmica.  Cetoacidose  Diabética.   Insuficiência  Cardíaca.
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Cardiopatias Congênitas Acianóticas (Persistência do Canal Arterial, Comunicação Interatrial, Comunicação Interventricular).
Cardiopatias  Congênitas  Cianóticas  (Tetralogia  de  Fallot,  Transposição  das  grandes  artérias,  Atresia  Pulmonar,  Atresia
Tricúspide).   Morte  Encefálica.  Uso  de  Hemoderivados.  Sedação  e  Analgesia.  Distúrbio  Hidreletrolítico  e  Ácido-básico.
Pósoperatório de Cirurgia Cardíaca. Insuficiência Hepática. Oxigenoterapia. Assistência ventilatória

CARGO 457.1 e 457.2: MÉDICO/NEONATOLOGISTA

Mortalidade Perinatal. Assistência imediata ao recém-nascido. Asfixia Perinatal. Icterícia Neonatal. Prematuridade. Retardo de
crescimento intra-uterino. Distúrbios Respiratórios do Recém-nascido. Distúrbios Metabólicos do Recém-nascido. Distúrbios
Hidroeletrolíticos do Recém-nascido.  Recém-nascido filho de mãe diabética. Distúrbios Hematológicos do Recém-nascido.
Doenças  Cardíacas  do  Recém-nascido.  Infecções  Congênitas.  Infecções  adquiridas  no  período  neonatal.  Problemas
Neurológicos:  Convulsão  e  Hemorragias.  Problemas  do  Trato  Gastrointestinal:  Refluxo  Gastroesofágico  e  Enterocolite
Necrosante. Patologia Cirúrgica do Período Neonatal. Nutrição do Recém-nascido Prematuro. Aleitamento Materno. Doença
Metabólica  Óssea.  Distúrbios  Renais:  Insuficiência  Renal  Aguda,  Retinopatia  da  Prematuridade.  Tocotraumatismos.
Medicamentos usados em Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal. Humanização da Assistência Perinatal. Anamnese e
exame  físico.  Classificação  do  recém-nascido.  Exame  neurológico.   Atendimento  do  recém-nascido  na  sala  de  parto.
Alojamento conjunto. Malformação congênita. Recém-nascido prematuro.  Alimentação do recém-nascido (de termo normal e
de prematuro). Alimentação parenteral. Dificuldade respiratória (doença da membrana e hialina, síndrome de aspiração de
líquido amniótico meconial, taquipnéia transitória, pneumotórax, apnéia, hipertensão pulmonar persistente).  Doença pulmonar
crônica  do  recém-nascido.  Persistência  do  canal  arterial.   Cardiopatias  congênitas.  Insuficiência  cardíaca  congestiva.
Distúrbios  metabólicos  (hipoglicemia,  hiperglicemia,  hipocalcemia,  hipomagnesemia,  recém-nascido  de  mãe  diabética).
Distúrbios  hidreletrolíticos  no  período  neonatal.  Problemas  da  termorregulação.  Icterícia  neonatal  (doença  hemolítica
perinatal).  Problemas  hematológicos  (anemia  no  período  neonatal,  policitemia,  distúrbios  da  coagulação).  Problemas
neurológicos. Problemas oftalmológicos. Problemas endocrinológicos (hipotireoidismo, síndrome adrenogenital, erros inatos do
metabolismo). Problemas renais. Problemas cirúrgicos do recém-nascido. Problemas ortopédicos. Infecções do recém-nascido
(infecções bacterianas agudas, infecções perinatais crônicas e infecções fúngicas).  Oxigenioterapia.  Assistência ventilatória.
Drogas e substâncias usadas durante a gestação e lactação. Transporte do recém-nascido de alto risco.

CARGO 458.1 e 458.2: MÉDICO/NEUROCIRURGIÃO

Anatomo-Fisiologia do Sistema Nervoso Central e Periférico; Noções de Neuro-Radiologia; Traumatismos crânioencefálicos;
Traumatismos Raquimedulares; Abscessos Cerebrais e infecções do Sistema Nervoso Central; Malformações congênitas do
Sistema Nervoso Central; Hérnias Discais; Neuro - parasitoses; Tumores encefálicos e Raquimedulares; Acidentes Vasculares
Cerebrais. Hemorragias Sub - aracnóideas e malformações Vasculares do encéfalo e da medula. Lesões dos nervos cranianos
e do sistema nervoso periférico de tratamento cirúrgico

CARGO 459.1: MÉDICO/NEUROPEDIATRA

Neuroanatomia.  Neurofisiologia.  Neurodesenvolvimento.  Semiologia  neurológica.  Neuropatologia.  Neuroquímica.
Neuroinmunologia.  Neurofarmacologia.  Neuropediatria.  Neurologia  geral.  Neuropsicologia  pediátrica.  Neurocirurgia.
Neuroradiologia. Neurogenética. Neurologia neonatal.  Neuroftalmologia. Neurotologia.

CARGO 460.1: MÉDICO/NEUROLOGISTA

Síndrome  de  hipertensão  intracraniana;  Doenças  vasculares  cerebrais  e  medulares;  Doenças  infecciosas  e  parasitárias:
Meningites.  Encefalite,  Abscessos,  Tromboflebites,  Cisticercose,  Esquistossomose,  Tuberculose  e  Viroses;  Doenças  dos
músculos,  da  junção  neuro-muscular,  das  raízes,  plexos  e  nervos  periféricos;  Doenças  digestivas:  Esclerose  Lateral
Amiotrófica.  Waming-Hoffman.  Kugelberg-Walender,  Siringomielia.  Degenerações  Espino-Cerebelares;  Tumores
intracranianos, raquimedulares e dos nervos periféricos (primitivos e metastáticos); Doenças do sistema nervoso autônomo:
hipotensão  ortostática  neurogênica,  neuropatias  autonômicas,  disautonomia  familiar  e  bexiga neurogênica;  Malformações
congênitas e anormalidades do desenvolvimento,  Paralisia cerebral,  retardo mental  e hidrocefalias;  Traumatismos crânio-
encefálicos e raquimedulares. Traumatismos dos nervos periféricos;
Hérnias  discais,  mielo-radiculopatias  espondilóticas.  Estenose  do  canal  raquiano.  Noções  de  neuroimagem  e  de
eletrofisiologia: eletroencefalografia, eletromiografia, estudos da neurocondução e potenciais evocados.

CARGO 461.1: MÉDICO/ONCOLOGISTA

Medidas preventivas contra o câncer. A eliminação ou proteção contra carcinogênicos conhecidos ou suspeitos. Fatores de
risco para o câncer.  Registro de câncer.  Tipos de estudosepidemiológicos sobre o câncer.  Aspectos epidemiológicos das
neoplasias malignas mais frequentes no Brasil.  Mortalidade e incidência do câncer no Brasil  e no mundo. Programas de
controle do câncer no Brasil. Conceito de neoplasia, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia e displasia. Bases de classificação
histológica das neoplasias.  Carcinogênese: Etapas, carcinogênese física, química e biológica. Fatores genéticos e familiares.
Evolução das neoplasias. Carcinoma  in situ.  Invasão e metastatização. Vias de progressão das metástases.  Diagnóstico
precoce  do  câncer:  prevenção,  detecção.  Lesões  precursoras  (pré-cancerosas).   Estadiamento  clínico.   Aspectos
histopatológicos como fatores  de prognóstico.  Biópsias:  tipos,  métodos de fixação.  O exame citológico.  Bases  gerais  do
tratamento  irradiatório.  Efeito  das  radiações  ionizantes:  modalidade  de  radiação  em  terapia.  Radiossensibilidade  e
radioresistência  dos  tumores.  Uso  da  radioterapia  em tratamento  combinados.  Complicações  da  radioterapia.  Bases  do
tratamento cirúrgico. Cirurgia paliativa e cirurgia radical. Citoredução. Tratamentos combinados. A cirurgia “conservadora da
mama”. Estadiamento cirúrgico. Proliferação celular. Cinética celular. Princípios da biologia molecular de células malignas.
Princípios da quimioterapia antineoplásica.  Princípios e aplicação da terapêutica biológica:  imunologia tumoral,  anticorpos
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monoclonais imunoterapia. Tratamento de apoio na doença neoplásica. Farmacologia das drogas antiblásticas. Modificadores
da resposta biológica. Fatores de crescimento da medula óssea. Avaliação das respostas terapêuticas em Oncologia Clínica.
Avaliação  do estado  geral  em Oncologia  Clínica.  Avaliação  da sobrevida.  Emergências  Oncológicas.  Tratamento  da dor
oncológica. Complicações do tratamento quimioterápico. Tratamento de suporte em oncologia. Epidemiologia história natural,
patologia, diagnóstico, estadiamento, prognóstico, indicações cirúrgicas, radioterapias e quimioterapia dos seguintes tumores:
câncer da cabeça e pescoço; câncer do pulmão; tumores do mediastino; câncer do esôfago; câncer do estômago; câncer do
pâncreas e do sistema hepatobiliar; câncer do colon do reto; câncer do canal anal; câncer do rim e da bexiga; câncer da
próstata; câncer do pênis; câncer do testículo; tumores ginecológicos (vulva, vagina, cérvice e endométrio). Sarcomas uterinos.
Doença trofoblástica gestacional. Câncer do ovário; câncer da mama; Sarcomas das partes moles; sarcomas ósseos; câncer
de pele; melanoma.

CARGO 462.1: MÉDICO/OTORRINOLARINGOLOGISTA

Aparelho auditivo: Anatomia, Fisiologia, Semiologia, Patologias do ouvido externo e suas complicações; Patologias do ouvido
médio e suas complicações; Patologias do ouvido interno e suas complicações; Nariz e Seios da Face: Anatomia, Fisiologia,
Semiologia, Patologias do nariz e seios da face. Faringe: Anatomia, Fisiologia, Semiologia e Patologias da faringe. Laringe:
Anatomia, Fisiologia, Semiologia e Patologias da laringe. Emergências otorrinolaringológicas.

CARGO 463.1 a 463.6: MÉDICO/PEDIATRA

Morbimortalidade da infância - Aleitamento Materno e Alimentação na infância. Crescimento e desenvolvimento normais e seus
desvios  -  imunizações.  Doenças  hematológicas  e reumatológicas  Afecções  cardiorespiratórias.  Disfunção de coagulação.
Infecção Respiratória Aguda (IRA). Afecções do aparelho digestivo. Afecções do aparelho genito-urinário. Doenças infecciosas
e parasitárias.  Desnutrição e  avitaminoses.  Anemias  Distúrbios  hidroeletroliticos.  Diarréias  e Terapias  de reidratação oral
(TRO). Hipertensão intracraniana; convulsões; deficiência mental e retardo neuromotor. Neoplasias benignas e malignas na
infância. Puericultura;  a criança grave; Humanização do atendimento à criança; O papel do acompanhante na internação
infantil; Assistência integral às pessoas em situação de risco.

CARGO 464.1: MÉDICO/PNEUMOLOGISTA

Anatomofisiologia do Sistema Respiratório: Farmacologia do Sistema Respiratório / Mecanismos de Defesa Pulmonar / Vias
Respiratórias Superiores e Inferiores - Correlações Fisiopatológicas e Clínicas; Métodos de Diagnóstico Clínico, Radiológico,
Tomografia  Computadorizada,  Ressonância  Magnética,  Radiografia  Digital.  Radiologia  Intervencionista  do  Tórax.  Ultra-
sonografia  do  Tórax  e  Cintilografia  Pulmonar;  Métodos  de  Diagnóstico  Bioquímico,  hematológico,  bacteriológico
(microbactérias atípicas) Imunológico / citopatológico, histopatológico, funcional (funções e biópsias), o eletrocardiograma em
pneumologia; Clínica - Infecções Respiratórias Agudas. Pneumonias e Broncopneumonias / Manifestações Pulmonares na
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) / Pneumopatias intersticiais / Supurações Broncopulmonares Tuberculose /
Micoses Pulmonares / Doenças da Pleura / Pneumotórax / Câncer do pulmão; Tumores Pleurais, costais, partes moles e
outros,  tumores  do  mediastino,  poluição  atmosférica,  doenças  pulmonares  obstrutivas  crônicas  /  Asma /  Transplante  de
pulmão; Distúrbios da Respiração Durante o Sono /  Aspergilose Broncopulmonar Alérgica e Alveolite  Alérgica Extrínseca
(Pneumopatias  de  Hipersensibilidade)  /  Insuficiência  Respiratória;  Avaliação do Pré  e  Pós-Operatório  -  Risco  Cirúrgico  /
Fisioterapia  Respiratória;  Pneumopatias  Profissionais  /  Sarcoidose  /  Síndrome Pulmão-Rim /  Outras  Doenças  de  Causa
Desconhecida, Manifestações Pulmonares das Colagenoses; Tromboembolismo Pulmonar / Edema Pulmonar / Hipertensão
Pulmonar  e  Cor  Pulmonale;  Malformações  do  Sistema  Respiratório  -  Traumatismo  Torácico  -  Doenças  do  Diafragma  -
Síndrome da Angústia Respiratória no adulto (SARA) - O Aparelho Respiratório no Meio Aeroespacial. O Sistema Respiratório
nas Atividades de Mergulho e Hiperbáricas - Afogamento - Principais Aspectos na Pneumologia Infantil.

CARGO 465.1: MÉDICO/PSIQUIATRA

Concepção  psicossomática/psicoimunologia  (depressão  -  câncer).  Observação  Psiquiátrica:  anamnese,  exame  somático,
exame mental e exames complementares. Transtornos mentais orgânicos. Álcool, Tabagismo, outras Drogas e redução de
danos. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtorno do Humor. Transtornos neuróticos, relacionados ao
stress  e  somatoformes.  Terapêuticas  Biológicas  em Psiquiatria.  Transtornos  emocionais  e  do  comportamento  com início
usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Saúde mental: Psiquiatria preventiva e da comunidade; atuação nos centros
de atenção psicossocial  e nos programas de saúde diversos. Reforma psiquiátrica no Brasil,  nova lógica assistencial  em
Saúde Mental:  superação do modelo asilar, reabilitação psicossocial,  clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento
psíquico, interdisciplinaridade; Psicopatologia; Assistência integral às pessoas em situação de risco.

CARGO 466.1 e 466.2: MÉDICO/ EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Radiologia  dos  sistemas nervoso,  respiratório,  cardiovascular,  genito-urinário,  digestório  e  músculo-esquelético;  Pediatria:
métodos de exame; doenças congênitas; doenças adquiridas ; Tumores benignos e malignos, Física das radiações, efeitos
biológicos  das  radiações,  proteção  radiológica  ;  Técnicas  radiológicas,  formação  de  imagem  radiográfica,  controle  de
qualidade,  fundamentos  da tomografia  computadorizada e  da ressonância  magnética,  contrastes  radiológicos  ;  Primeiros
socorros,  choque  anafilático  ;  Biópsias  e  punções  orientadas  por  imagem ;  Mamografia:  Técnicas de posicionamento ;
Radiologia intervencionista: noções básicas, indicações e análises;  Densitometria  óssea:  noções  básicas,  indicações  e
análises ; Bases físicas da ultra-sonografia; Ultra-sonografia intervencionista ; Ultra-sonografia do abdome total, do tórax, do
pescoço, obstétrica e de partes moles; Doppler: noções básicas.

CARGO 467.1 a 467.6: MÉDICO/TOCOGINECOLOGISTA
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Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo mestrual. Disfunções menstruais. Anomalias
congênitas e intersexo.  Disturbios do desenvolvimento  puberal.  Climatério.  Vulvovagites  e cervicites.  Doença inflamatória
pélvica aguda e crônica.  Doenças sexualmente transmissíveis. Abdomen agudo em ginecologia.  Endometriose.  Distopias
genitais. Disturbios urogenitais. Patologias benignas e malignas da mama. Patologias benignas e malignas da vulva, vagina,
útero, ovários. Interpretação de examaes citológicos e diagnósticos da lesões precussoras do câncer cérvico uterino. Noções
de rastreamento,  estadiamento  e  tratamento  do câncer  da mama.  Esterilidade conjugal.  Planejamento  familiar.  Ética  em
ginecologia e obstetrícia. Anatomia e fisiologia da gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação de idade gestacional.
Assitência pré-natal  na gestação normal  e avaliação de alto risco obstétrico. Diagnóstico de malformações fetais.  Aborto,
gravidez ectópica, mola hydatiforme, corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. Transmissões de infecções
materno fetais.  Doenças hipertensivas na gestação. Preeclampsia-eclampsia.  Diagnóstico,  manejo e tratamento.  Diabetes
melitus da gestação. Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na gestação. HIV/AIDS na gestação. Prevenção
da transmissão vertical. Mecanismos do trabalho de parto. Assistência ao parto, uso do partograma. Distócias, indicações de
césareas, forcéps. Rotura prematura de membranas, condução. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. Indicações de
histerectomias puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da prematuridade.
Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. Cardiotocografia. Ultrassonografia obstétrica. Doppler
feto-placentário e útero-placentário. Drogas na gravidez. Colagenoses e gestação. Trombofilia e gestação. Gestação de alto
risco: condução do pré-natal.

CARGO 468.1 a 468.7: MÉDICO/ TRAUMATO ORTOPEDISTA

Afecções ortopédicas comuns na infância.  Epifisiólise proximal  do fêmur.  Poliomielite:  fase aguda e crônica.  Osteomielite
aguda  e  crônica.  Pioartrite.  Tuberculose  óteo-articular.  Paralisia  obstétrica.   Ortopedia  em  geral;  braquialgias,  artrite
degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite
degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e luxações
da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e
luxação dos joelhos. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura tanstrocanteriana. Fratura do colo
do fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero; da extremidade distal do úmero. Luxação do
cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo.
Fratura do escafóide.Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão.

CARGO 469.1: MÉDICO/UROLOGISTA

Anatomia,  fisiologia,  patologia  e  malformações  congênitas  do  sistema  geniturinário.  Métodos  diagnósticos  em  urologia.
Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico em urologia 4. Antibióticos, quimioterápicos e corticóides 5.
Planejamento  familiar,  infertilidade;  métodos  anti-concepcionais:  classificação,  indicações  e  contra-indicações.  Litíase  e
infecções do trato geniturinário. Fimose e postites 8.Traumatismo do sistema geniturinário 9. Neoplasias benignas e malignas
do sistema geniturinário (tumores renais, de próstata, de bexiga, da suprarrenal, do uroepitálio alto, de testículo e de pênis).
Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do sistema genital  masculino; bexiga neurogênica. Doenças Vasculares do
sistema  geniturinário.  Incontinência  urinária,  fístula  uro  e  enterogenital.  Tuberculose  do  sistema  geniturinário.  Doenças
específicas dos testículos. Doenças sexualmente transmissíveis. Disfunção erétil. Cirurgias do sistema geniturinário, cirurgias
vídeo laparoscópica.  Transplante  renal:  indicações  e  resultados.  Uropediatria.  Uroneurologia.  Endourologia.  Urgências  do
sistema geniturinário.
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