
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 15/01/2013 – PG 33 e 38. 
 
IX – DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 
ONDE SE LÊ: 
IX – DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
 
9.1. Concorrerão à Avaliação de Títulos os candidatos aos cargos de nível superior 
completo (códigos do cargo: 301 a 323) habilitados nas Provas Objetivas conforme 
estabelecido no Capítulo VIII, deste Edital, sendo que sua entrega será confirmada através de 
assinatura de lista específica. 
9.2. Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues no dia da Prova Objetiva, na 
data provável de 10 de março de 2013.   
9.2.1. A entrega dos documentos relativos à Avaliação de Títulos não é obrigatória. O 
candidato que não entregar os documentos relativos à Avaliação de Títulos não será eliminado 
do Concurso Público. 
9.3. Os documentos de Títulos deverão estar acondicionados em: 
 

ENVELOPE LACRADO, contendo na sua parte externa: 
- o nome do Concurso Público: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM 
– 01/2013 – TÍTULOS; 
- o nome completo do candidato,  
- o cargo para o qual está concorrendo, 
- o número de inscrição do candidato. 
ATENÇÃO! TODOS os documentos referentes aos Títulos devem ser apresentados em 
CÓ P I A  R E PROGRÁF I C A  AU T ENT I C AD A . 
O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado, 
PREENCHENDO A RELAÇÃO DE RESUMO, EM CONFORMIDADE COM O MODELO 
DISPONÍVEL NO ANEXO IV, DESTE EDITAL. ESTE MODELO TAMBÉM ESTARÁ 
DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO (www.cetroconcursos.org.br). 
 
LEIA-SE: 
 
9.1. Concorrerão à Avaliação de Títulos todos os candidatos habilitados nas Provas Objetivas. 
9.2. Os documentos relativos aos Títulos deverão ser entregues nos dias 22 e 23 de abril de 
2013. 
9.2.1. A entrega dos documentos relativos à Avaliação de Títulos não é obrigatória. O 
candidato que não entregar o Título não será eliminado do Concurso Público. 
9.3. Os documentos de Títulos deverão ser entregues à Cetro Concursos, aos cuidados do 
Departamento de Planejamento de Concursos, localizado na Av. Paulista, 2001, 13º andar – 
Cerqueira César – CEP: 01311-300 – São Paulo/SP, e devem estar acondicionados em: 
 

ENVELOPE LACRADO, contendo na sua parte externa: 
- o nome do Concurso Público: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM 
– 01/2013 – TÍTULOS; 
- o nome completo do candidato,  
- o cargo para o qual está concorrendo, 
- o número de inscrição do candidato. 
ATENÇÃO! TODOS os documentos referentes aos Títulos devem ser apresentados em 
CÓ P I A  R E PROGRÁF I C A  AU T ENT I C AD A . 
O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado, 
PREENCHENDO A RELAÇÃO DE RESUMO, EM CONFORMIDADE COM O MODELO 
DISPONÍVEL NO ANEXO IV, DESTE EDITAL. ESTE MODELO TAMBÉM ESTARÁ 
DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO (www.cetroconcursos.org.br). 
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Concurso Público – Edital 01/2013 
 
ONDE SE LÊ: 
IV – DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 
4.1. Os candidatos amparados pelo Decreto nº 51.446 de 28 de abril de 2010, poderão realizar, 
no período de 21 a 24 de janeiro de 2013, seu pedido de isenção do pagamento do valor da 
taxa de inscrição. 
 
LEIA-SE: 
4.1. Os candidatos amparados pelo Decreto nº 51.446 de 28 de abril de  2010, poderão 
realizar, no período de 24 a 28 de janeiro de 2013, seu pedido de isenção do pagamento do 
valor da taxa de inscrição. 
 
INCLUSÃO – I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – TABELA I – PUBLICADO EM 
15/01/2013 – pg 33 a 38. 
 
Código do cargo: 324 
Cargo: Medico Ortopedia (Cirurgia de Joelho) 
Numero de Vagas: 02 
Salário Base: 2.736,17  
Carga Horária: 20 h semanais 
Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Medicina e possuir os seguintes 
certificados: Residência Médica ou Título de Especialista na especialidade em que estiver 
concorrendo.  
 
Código do cargo: 325 
Cargo: Medico Clinica Médica (Ambulatório Descentralizado Carrão) 
Numero de Vagas: 01 
Salário Base: 2.736,17  
Carga Horária: 20 h semanais 
Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Medicina e possuir os seguintes 
certificados: Residência Médica ou Título de Especialista na especialidade em que estiver 
concorrendo. 
 
Código do cargo: 326 
Cargo: Medico Clinica Médica ( Ambulatório Descentralizado Santo Amaro) 
Numero de Vagas: 01 
Salário Base: 2.736,17  
Carga Horária: 20 h semanais 
Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Medicina e possuir os seguintes 
certificados: Residência Médica ou Título de Especialista na especialidade em que estiver 
concorrendo. 
 
Código do cargo: 327 
Cargo: Medico Clinica Médica (Ambulatório Descentralizado São Miguel) 
Numero de Vagas: 01 
Salário Base: 2.736,17  
Carga Horária: 20 h semanais 
Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Medicina e possuir os seguintes 
certificados: Residência Médica ou Título de Especialista na especialidade em que estiver 
concorrendo. 



Código do cargo: 328 
Cargo: Medico Ginecologia (Mastologia) 
Numero de Vagas: 01 
Salário Base: 2.736,17  
Carga Horária: 20 h semanais 
Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Medicina e possuir os seguintes 
certificados: Residência Médica ou Título de Especialista na especialidade em que estiver 
concorrendo ou estágio de 02 (dois) anos na área de Mastologia. 
 
Código do cargo: 329 
Cargo: Medico Obstetricia 
Numero de Vagas: 01 
Salário Base: 2.736,17  
Carga Horária: 20 h semanais 
Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Medicina e possuir os seguintes 
certificados: Residência Médica ou Título de Especialista na especialidade em que estiver 
concorrendo. 
 
Código do cargo: 330 
Cargo: Medico Gastroenterologia Clinica 
Numero de Vagas: 01 
Salário Base: 2.736,17  
Carga Horária: 20 h semanais 
Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Medicina e possuir os seguintes 
certificados: Residência Médica ou Título de Especialista na especialidade em que estiver 
concorrendo. 
 
Código do cargo: 331 
Cargo: Medico Urologia  
Numero de Vagas: 01 
Salário Base: 2.736,17  
Carga Horária: 20 h semanais 
Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de Medicina e possuir os seguintes 
certificados: Residência Médica ou Título de Especialista na especialidade em que estiver 
concorrendo, possuir 6 (seis) meses de  experiência comprovada na área de Urologia. 
 
ANEXO I – CONTEUDO PROGRAMATICO 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM A TODOS OS CARGOS DE MÉDICOS: 
 
POLÍTICAS DE SAÚDE: 
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos 196 a 200 da 
Constituição Federal. Lei nº 8.080 de 19/09/90. Lei nº 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à 
Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF. Estratégias de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde. Preenchimento de Declaração de Óbito. 
Doenças de notificação compulsória. Ênfase em saúde coletiva. Código de Ética Médica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 
(AMBULATÓRIO DESCENTRALIZADO CARRÃO): 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 



doenças reumáticas, aneurisma de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e 
crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial. Gastrointestinais: neoplasias do sistema 
digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, 
hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais, inflamatórias, 
doença diverticular do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. 
Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito, 
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: 
osteoartrose, osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso 
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: 
alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao 
stress. Infecto-contagiosas: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa, dengue, doença meningocócica, infecções 
por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Imunológicas: doença do 
soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, 
câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. 
Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções básicas de urgência/emergência 
na prática médica. A abordagem inicial ao paciente traumatizado. Identificação e tratamento do 
choque hemorrágico. Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma 
abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. Urgência e 
emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. 
Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. 
Insuficiência renal aguda. Urgências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e 
infecções. Hemorragia digestiva. Síndromes diarréicas agudas. A abordagem ao paciente 
etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A abordagem ao paciente com 
abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente com 
descompensacão hepática aguda. Meningites virais e bacterianas. Septicemias. 
Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao 
paciente com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Acidentes por 
animais peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do 
equilíbrio ácido-básico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. 
Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia 
antitetânica e anti-rábica. Doenças infecto-contagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites, 
diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: 
processos alérgicos agudos, abscessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; 
mialgias; lombalgias. Urgências em psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de 
álcool. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 
(AMBULATÓRIO DESCENTRALIZADO SANTO AMARO): 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 
doenças reumáticas, aneurisma de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e 
crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial. Gastrointestinais: neoplasias do sistema 
digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, 
hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais, inflamatórias, 
doença diverticular do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. 
Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito, 
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: 
osteoartrose, osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso 
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, 



acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: 
alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao 
stress. Infecto-contagiosas: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa, dengue, doença meningocócica, infecções 
por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Imunológicas: doença do 
soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, 
câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. 
Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções básicas de urgência/emergência 
na prática médica. A abordagem inicial ao paciente traumatizado. Identificação e tratamento do 
choque hemorrágico. Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma 
abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. Urgência e 
emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. 
Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. 
Insuficiência renal aguda. Urgências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e 
infecções. Hemorragia digestiva. Síndromes diarréicas agudas. A abordagem ao paciente 
etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A abordagem ao paciente com 
abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente com 
descompensacão hepática aguda. Meningites virais e bacterianas. Septicemias. 
Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao 
paciente com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Acidentes por 
animais peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do 
equilíbrio ácido-básico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. 
Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia 
antitetânica e anti-rábica. Doenças infecto-contagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites, 
diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: 
processos alérgicos agudos, abscessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; 
mialgias; lombalgias. Urgências em psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de 
álcool. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 
(AMBULATÓRIO DESCENTRALIZADO SÃO MIGUEL): 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, 
doenças reumáticas, aneurisma de aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e 
crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial. Gastrointestinais: neoplasias do sistema 
digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, 
hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais, inflamatórias, 
doença diverticular do cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias. 
Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito, 
hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: 
osteoartrose, osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus eritematoso 
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: 
alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao 
stress. Infecto-contagiosas: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa, dengue, doença meningocócica, infecções 
por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Imunológicas: doença do 
soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, 
câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. 
Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias. Noções básicas de urgência/emergência 
na prática médica. A abordagem inicial ao paciente traumatizado. Identificação e tratamento do 



choque hemorrágico. Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma 
abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. Urgência e 
emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. 
Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. 
Insuficiência renal aguda. Urgências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e 
infecções. Hemorragia digestiva. Síndromes diarréicas agudas. A abordagem ao paciente 
etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A abordagem ao paciente com 
abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente com 
descompensacão hepática aguda. Meningites virais e bacterianas. Septicemias. 
Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao 
paciente com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Acidentes por 
animais peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do 
equilíbrio ácido-básico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. 
Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia 
antitetânica e anti-rábica. Doenças infecto-contagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites, 
diagnóstico diferencial de hiperemias oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: 
processos alérgicos agudos, abscessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; 
mialgias; lombalgias. Urgências em psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de 
álcool. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA 
CLÍNICA: 
Hemorragia digestiva. Abdome agudo. Doença do refluxo gastroesofagiano. Esofagites. 
Tumores do esôfago (benignos e malignos). Doença ulcero-péptica. Helycobacter pylori e 
doenças associadas. Gastrites. Tumores do estômago (benignos e malignos). Má absorção 
intestinal. Doença celíaca. Diarreia aguda. Diarreia crônica. Tumores do intestino delgado. 
Enteroparasitoses. Tumores do cólon (benignos e malignos). Doença diverticular do tubo 
digestivo. Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores do pâncreas. Cistos e pseudocistos 
do pâncreas. Colelitíase e suas complicações. Câncer da vesícula biliar. Hepatites agudas. 
Hepatite crônica. Hepatite autoimune. Cirrose hepática. Carcinomahepatocelular. Disfagia. 
Odinofagia. Ascite. Hipertensão porta. Icterícia. Constipação intestinal. Distúrbios funcionais do 
tubo digestivo. Doenças inflamatórias intestinais. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO – GINECOLOGIA 
(MASTOLOGIA): 
Básico de Mastologia: Anatomia e Embriologia da mama; Histologia e Fisiologia da mama; 
anomalias do desenvolvimento mamário; fundamentos de Estatística aplicada; interpretação de 
ensaios clínicos. Propedêutica: anamnese e exame físico; diagnóstico clínico das alterações 
mamárias; métodos diagnósticos complementares; técnica e interpretação de mamografias; 
imaginologia mamária; propedêutica invasiva. Lactação: Fisiologia da lactação; patologia da 
lactação. Patologias benignas: alterações funcionais benignas da mama; histopatologia das 
lesões benignas da mama; neoplasias benignas; doenças infecciosas da mama; dor mamária; 
necrose gordurosa da mama; fluxos papilares; cirurgias das alterações benignas da mama; 
patologia mamária na infância e na adolescência; patologia mamária no homem. Oncologia 
mamária: carcinogênese mamária; história natural do câncer de mama; biologia celular e 
molecular no câncer de mama; genética e câncer de mama; imunologia do câncer de mama; 
epidemiologia e fatores de risco do câncer de mama; sinais e sintomas do câncer de mama; 
prevenção primária do câncer de mama; detecção precoce do câncer de mama; lesões não 
palpáveis de mama; tumor filodes e sarcomas; carcinoma is situ da mama; estadiamento do 
câncer de mama; fatores prognósticos do câncer de mama; cirurgia do câncer de mama; 
linfonodo sentinela; hormonioterapia do câncer de mama; princípios de quimioterapia; 
quimioterapia do câncer de mama; carcinoma inflamatório; câncer de mama na gravidez e 
lactação; câncer oculto da mama; Doença de Paget; citologia e histopatologia do câncer de 
mama; câncer de mama nas jovens e idosas; câncer de mama bilateral; princípios de 
radioterapia; radioterapia no câncer de mama; recidivas locais pós-cirurgias; seguimento após 
câncer de mama. Reabilitação e suporte: linfedema de membro superior: prevenção e 
tratamento; fisioterapia no câncer de mama; aspectos psicossociais do câncer de mama; 
tratamento paliativo. Cirurgia plástica das mamas: Reconstrução mamária. Medicina legal: 
Bioética e Mastologia; Medicina Legal e Social aplicada. 
 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO – ORTOPEDIA (CIRURGIA 
DE JOELHO): 
Princípios do atendimento clínico: anamnese, no diagnóstico e na orientação. Introdução ao 
estudo da biomecânica. Biomecânica localizada (MMII). Histogênese óssea. Fisiologia e 
bioquímica óssea. Consolidação e retardamento de consolidação das fraturas. Exame 
músculo-articular.  Infecções ósseas específicas. Tratamento das artroses do MMII. Fraturas 
expostas. Fratura do joelho. Lesões ligamentares e meniscais do joelho.  Anatomia do sistema 
ósteoarticular. Anatomia do sistema muscular. Anatomia cirúrgica: vias de acesso em cirurgia 
ortopédica e traumatológica.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO – OBSTETRÍCIA: 
Atenção integral à saúde da mulher e o Sistema Único de Saúde. Diretrizes do programa de 
atenção integral à saúde da mulher. Organização do serviço de assistência ao pré-natal de 
alto, médio e baixo risco. Prevenção e controle de câncer de colo do útero e mama. 
Procedimentos especializados em Ginecologia e Obstetrícia. Diretrizes do programa de 
abordagem sindrômica de prevenção e assistência às DSTs/HIV/AIDS. Assistência 
ginecológica, concepção e anticoncepção, leucorreias, climatério e menopausa, velhice. 
Indicação e avaliação dos exames laboratoriais e de imagem. Educação, saúde e sexualidade. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO – UROLOGIA: 
Aparelho Urinário: avaliação clínica da função renal. Importância clínica do exame simples de 
urina (EAS). Insuficiência renal aguda e crônica. Infecções urinárias. Nefrolitíase (uropatia 
obstrutiva). DST. Exame urológico e técnicas diagnósticas; fisiopatologia da obstrução urinária 
e da bexiga neurogênica; infertilidade e função sexual masculina; infecções e inflamações do 
trato genital e urinário; litíase urinária; anomalias ongênitas; trauma e tumores geniturinários; 
patologia cirúrgica da suprarrenal; hipertensão renovascular; insuficiência renal e transplante; 
cirurgias do trato urinário e genital. 
 
ANEXO II – DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 
324 - Medico Ortopedia (Cirurgia de Joelho) - Atendimento Ambulatorial,  Centro Cirúrgico 
(para cirurgiões), emergência (Pronto Socorro), visitas de internação; Participação em grupos 
interdisciplinares. 
 
325 - Medico Clínica Médica (Ambulatório Descentralizado Carrão) - Atendimento Ambulatorial, 
Centro Cirúrgico (para cirurgiões), emergência (Pronto Socorro), visitas de internação; 
Participação em grupos interdisciplinares. 
 
326 - Medico Clínica Médica (Ambulatório Descentralizado Santo Amaro) - Atendimento 
Ambulatorial , Centro Cirúrgico (para cirurgiões), emergência (Pronto Socorro), visitas de 
internação; Participação em grupos interdisciplinares. 
 
327 – Médico Clínica Médica (Ambulatório Descentralizado São Miguel) - Atendimento 
Ambulatorial , Centro Cirúrgico (para cirurgiões), emergência (Pronto Socorro), visitas de 
internação; Participação em grupos interdisciplinares. 
 
328 - Medico Ginecologia (Mastologia) - Atendimento Ambulatorial, Centro Cirúrgico (para 
cirurgiões), emergência (Pronto Socorro), visitas de internação; Participação em grupos 
interdisciplinares. 
 
329 - Medico Obstetrícia - Atendimento Ambulatorial , Centro Cirúrgico (para cirurgiões), 
emergência (Pronto Socorro), visitas de internação; Participação em grupos interdisciplinares. 
 
330 - Medico Gastroenterologia Clínica - Atendimento Ambulatorial, Centro Cirúrgico (para 
cirurgiões), emergência (Pronto Socorro), visitas de internação; Participação em grupos 
interdisciplinares. 
 
331 - Medico Urologia - Atendimento Ambulatorial , Centro Cirúrgico (para cirurgiões), 
emergência (Pronto Socorro), visitas de internação; Participação em grupos interdisciplinares. 
 


