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sangue e componentes; Transfusão de plaquetas; Transfusão de
concentrados de hemácias; Transfusão de plasma e crioprecipitado;
Transfusão nas hemoglobinopatias; Transfusão no trauma e outras
emergências; Coagulação intravascular disseminada; Transfusão
maciça; Transfusão neonatal, transfusão em Pediatria; Trombocito-
penia neonatal; Doença hemolítica do feto e do recém-nascido; Re-
posição hemoterápica nas coagulopatias adquiridas e hereditárias;
Aloimunização após transfusão e refratariedade à transfusão de pla-
quetas; Anemia imunohemolítica; Aféreses terapêuticas; Eventos ad-
versos à transfusão de sangue; Investigação e notificação de even-
tos adversos à transfusão; Sangrias; Anemias e síndromes hemor-
rágicas: conceito, fisiopatologia, sinais e sintomas, exames comple-
mentares relevantes, diagnóstico e diagnóstico diferencial, tratamen-
to medicamentoso; Doenças crônicas e transfusão sanguínea; He-
moterapia na prática clínica, nas cirurgias e nos transplantes; Có-
digo de Ética Profissional na Medicina.

Emprego de Médico - Hematologia TMO
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Seleção de doadores
de sangue, de medula óssea e células-tronco hematopoéticas; In-
cidentes adversos à coleta de sangue, cuidados com o doador de
sangue, medula óssea e células-tronco hematopoéticas; Coleta de
sangue para fins de assistência transfusional - modalidades de co-
leta (coleta de sangue total, aférese e coleta autóloga); Desleuco-
citação de componentes; Irradiação de componentes; Gerência de
estoques de produtos hemoterápicos e rastreabilidade da transfu-
são; Controle da qualidade do produto final; Imunohematologia para
doador e receptor de sangue, medula óssea e células-tronco hema-
topoéticas; Testes pré-transfusionais; Agentes infecciosos em Medi-
cina Transfusional; Administração de sangue e componentes; Trans-
fusão de plaquetas; Transfusão de concentrados de hemácias;
Transfusão de plasma e crioprecipitado; Coagulação intravascular
disseminada; transfusão em Pediatria; Reposição hemoterápica nas
coagulopatias adquiridas; Aloimunização pós transfusão e refratarie-
dade à transfusão de plaquetas; Anemia imunohemolítica; Aféreses
terapêuticas; Sangrias; Hemoterapia na prática clínica, nas cirurgias
e nos transplantes; Aférese de células-tronco hematopoéticas de
sangue periférico; Criopreservação de células-tronco hematopoéti-
cas; Histocompatibilidade do enxerto e doador; Aférese e transfusão
de granulócitos; Coleta de sangue de cordão umbilical e placentário,
Avaliação da qualidade do enxerto de células-tronco hematopoéticas
por técnicas morfológicas, de contagem celular automatizada e de
citometria de fluxo; Seleção do enxerto mais adequado; Técnicas de
descongelamento do enxerto criopreservado; Cuidados com o re-
ceptor pré, peri e pós transplante de células-tronco hematopoéticas;
O transplante ABO incompatível - tipos de incompatibilidade, mani-
pulação do enxerto, preparo do receptor, cuidados transfusionais pré
e pós transplante ABO incompatível; Prevenção de transmissão de
CMV; Reações transfusionais agudas e crônicas pós transfusão de
hemocomponentes ou transplante de enxerto de células-tronco he-
matopoéticas - diagnóstico e tratamento; Fotoaférese extra-corpórea
para tratamento da Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro - in-
dicações, técnica, programação do tratamento e avaliação de resul-
tados; Código de Ética Profissional na Medicina.

Emprego de Médico - Infectologia
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Epidemiologia e
bioestatística no controle das infecções hospitalares. 2. Princípios
de epidemiologia das doenças infecciosas. 3. Investigação de sur-
tos. 4. Infecções hospitalares relacionadas com a utilização de dis-
positivos intravasculares. 5. Infecção de corrente sanguínea noso-
comial. 6. Infecção urinária nosocomial. 7. Infecção de sítio cirúr-
gico. 8. Pneumonia Nosocomial. 9. Infecções Nosocomial do tracto
gastrointestinal. 10. Epidemiologia e prevenção de infecções hospi-
talares causadas por patógeno específicos; Staphylococcus aureus;
Staphylococcus aureus Coagulase-negativa; Streptococci; 64 Entero-
coccus spp; Enterobacteriaceae; Legionella; Clostridium difficile; My-
cobacterium tuberculosis; Micobactérias não tuberculosas; Cândida;
Fungos filamentosos; vírus da gripe; Varicela-zoster; Herpes simplex
virus; Citomegalovírus; Vírus da hepatite. 11. Infecções hospitalares
em unidades de terapia intensiva. 12. Infecções hospitalares em pa-
cientes com doenças neoplásicas. 13. Infecções hospitalares em
transplantes de órgãos sólidos. 14. Controle de infecções e preven-
ção em pacientes com transplante de células-tronco hematopoéti-
cas. 15. Epidemiologia e prevenção de infecções nosocomiais as-
sociadas aos procedimentos: diagnósticos e terapêuticos. 16. Riscos
de infecção por endoscopia. 17. Controle de infecções associadas à
hemodiálise. 18. Infecções nosocomiais associadas com fisioterapia.
19. Infecções nosocomiais associadas com transfusão de sangue e
seus derivados. 20. Prevenção de infecções adquiridas por pacien-
tes de unidades de saúde relacionados com a construção, renova-
ção, demolição e sistemas de ventilação. 21. Prevenção de infec-
ções relacionadas à construção, renovação e demolição. 22. Con-
cepção e manutenção de sistemas de ventilação hospitalar e à pre-
venção de infecções nosocomiais pelo ar. 23. Agentes antimicrobia-
nos na epidemiologia e controle das infecções hospitalares. 24. Me-
canismos de resistência bacteriana aos agentes antimicrobianos. 25.
Resistência aos antimicrobianos. 26. Vigilância das infecções noso-
comiais. 27. Isolamento de pacientes com doenças transmissíveis.
28. Lavagem das mãos e desinfecção. 29. Papel do laboratório de
microbiologia e controle das infecções hospitalares. 30. Custo-eficá-
cia dos cuidados de saúde epidemiologia e controle das infecções.
31. Questões legais em epidemiologia e controle das infecções hos-
pitalares; Código de Ética Profissional na Medicina.

Emprego de Médico - Neurologia
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Anatomia e Fisiologia
do Sistema Nervoso Central e Periférico; Patologia e Fisiopatologia
dos Transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico; Semiolo-
gia neurológica; Noções em Neuropsicologia; Neurologia do trauma
e Urgências em neurologia; Indicações e interpretações da prope-
dêutica armada em neurologia; Líquor, Neuroimagem, Estudos neu-
rofisiológicos Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia e Potenciais
evocados, Medicina Nuclear aplicada à neurologia. Diagnóstico Neu-
rológico: Sindrômico, topográfico e etiológico; Principais Síndromes
Neurológicas; Exames Complementares em neurologia/Neurocirur-
gia; Principais Doenças Neurológicas: Más formações congênitas do
SN. Neoplasias do SN. Traumas sobre o SN. Doenças vasculares
do SN. Infecções do SN. Epilepsia e estados convulsivos. Doenças
do desenvolvimento neuro psicomotor. Doenças do sistema extrapi-
ramidal. Doenças degenerativas do SN. Doenças desmielinizantes
do SN. Doenças heredo familiares do SN. Neuropatias periféricas.
Doenças neuromusculares. Manifestações neurológicas das doenças
sistêmicas; Código de Ética Profissional na Medicina.

Emprego de Médico - Nutrologia
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Nutrologia Conceitual:
Conceitos gerais; Interação entre doença e estado nutricional; Ava-
liação do estado nutricional: Composição corporal; Composição cor-
poral: avaliação e alterações fisiológicas e patológicas; Antropome-
tria; Avaliação bioquímica; Calorimetria Indireta; Bioimpedância. Te-
rapia Nutrológica Parenteral e Enteral: Conceitos gerais; Indicações
e prescrição; Nutrição enteral; Nutrição parenteral; Casos especiais
(nefropatas, enterectomizados, hepatopatas, etc.). Distúrbios da
Conduta Alimentar: Conceitos Gerais; Anorexia nervosa - bulimia -
vigorexia - ortorexia - TCC; Fisiopatologia, clínica e tratamento nu-
troterápico e medicamentoso. Obesidade e Síndrome Metabólica:
Conceitos gerais; diagnóstico; etiopatogenia; Nutroterapia; atividade
física; mudanças cognitivas e comportamentais; farmacoterapia; tra-
tamento cirúrgico; avaliação nutrológica pré e pós-cirurgia bariátrica.
Hipovitaminoses: Conceitos gerais. Vitaminas hidro e lipossolúveis;
Principais carências a nível hospitalar; Uso terapêutico de vitaminas.
Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde;
Código de Ética Profissional na Medicina.

Emprego de Médico - Ortopedia e Traumatologia
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. Sistema músculo-
esquelético. 1.1. Estrutura do tecido ósseo. 1.2. Crescimento e de-
senvolvimento. 1.3. Calcificação, ossificação e remodelagem. 1.4.
Estrutura do tecido cartilaginoso. 1.5. Organização, crescimento e

transplante. 1.6. Tecido muscular: organização, fisiologia e alteração
inflamatória. 2. Deformidades congênitas e adquiridas. 2.1. Pé torto
congênito. 2.2. Displasia do desenvolvimento do quadril. 2.3. Luxa-
ção congênita do joelho. 2.4. Pseudoartrose congênita tíbia. 2.5. Ta-
lus vertical. 2.6. Aplasia congênita/displasia dos ossos longos. 2.7.
polidactilia e sindactilia. 2.8. Escoliose. 3. Infecções e alterações in-
flamatórias osteoarticulares. 3.1. Artritepiogenica, osteomielite aguda
e crônica. 3.2. Tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral. 3.3.
Sinovites. 3.4. Artrite reumatóide. 4. Tumores ósseos e lesões pseu-
dotumorais. 5. Osteocondroses. 6. Alterações degenerativas os-
teoarticulares. 7. Doenças osteometabólicas na prática ortopédica.
8. Tratamento do paciente politraumatizado. 9. Fraturas e luxações
da articulação do quadril e da coluna cervico-toraco-lombar. 10. Fra-
turas, luxações, lesões capsuloligamentares e epifisárias do membro
superior e inferior em adultos e crianças; Código de Ética Profis-
sional na Medicina.

Emprego de Médico - Pediatria
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Cuidados com a saúde
da criança; imunizações; saúde dental; hábitos saudáveis; preven-
ção de doenças, intoxicações e lesões traumáticas; relação familiar;
desenvolvimento social; sexualidade. Crescimento, desenvolvimento
e comportamento: etapas esperadas para a idade. Avaliação do re-
cém-nascido; alojamento conjunto; anormalidades no crescimento;
taquipnéia transitória do recém-nascido; síndrome do desconforto
respiratório do recém-nascido; hipertensão pulmonar persistente do
recém-nascido; síndrome de aspiração meconial; icterícia neonatal;
hipoglicemia; policitemia; apnéia da prematuridade; recém-nascido
de mãe diabética e de mãe usuária de droga. Genética humana:
avaliação fetal e diagnóstico pré-natal; síndromes genéticas frequen-
tes; erros inatos do metabolismo; malformações congênitas; retardo
mental. Endocrinologia: diabetes mellitus tipo I; cetoacidose diabé-
tica; distúrbios da tireóide; diabetes insípido; distúrbio da glândula
adrenal; hipoglicemia; alterações do metabolismo ósseo; alterações
do hipotálamo, hipófise e gônadas. Doenças infecciosas: Investiga-
ção; febre de origem desconhecida; meningite; doenças exantemá-
ticas da infância; sífilis; citomegalovirose; toxoplasmose; difteria; co-
queluche; tétano; mononucleose; calazar; blastomicose; febre tifóide;
salmonelose; malária; brucelose; botulismo; doenças granulomato-
sas; micobactérias; interpretação e conduta na criança com reação
de Mantoux positivo; infecções de partes moles; infecções parasi-
tárias, virais e fúngicas; infecção hospitalar; antibioticoterapia profi-
lática e terapêutica. Cardiologia: sopro inocente; insuficiência cardía-
ca congestiva; cardiopatias congênitas, cianótica e acianótica; endo-
cardite infecciosa; miocardite; doença de Chagas; arritmias cardía-
cas; hipertensão arterial sistêmica; dor torácica. Pneumologia: Ana-
tomia e fisiologia do sistema respiratório; avaliação clínica da doen-
ça pulmonar; infecções das vias aéreas superiores; bronquiolite;
bronquite; asma; tuberculose pulmonar; pneumonias, típica e atípica;
fibrose cística. Nutrição e distúrbios nutricionais: Necessidades nu-
tricionais; aleitamento materno; leite artificial; desnutrição protéico-
calórica; obesidade; hipovitaminoses; hipervitaminoses; nutrição en-
teral e parenteral. Gastroenterologia: Doença do refluxo gastrointes-
tinal; esofagite; úlceras; sangramento gastrointestinal; doença infla-
matória crônica intestinal; malabsorção intestinal; desidratação agu-
da por gastroenterite; diarréia crônica; alergia alimentar; doença ce-
líaca; dor abdominal aguda e crônica; constipação intestinal; intes-
tino neurogênico; parasitoses intestinais; anormalidades do fígado e
hepatites; colestase neonatal; hipertensão portal; hepatoesplenome-
galia; hérnias diafragmática, inguinal, incisional; apendicite aguda;
peritonite. Nefrologia e urologia: Infecção urinária; hematúria; protei-
núria; glomerulonefrites; glomerulopatias; síndrome nefrótica; síndro-
me hemolítico-urêmica; acidose tubular renal; insuficiência renal crô-
nica; doença renal hereditária; refluxo vésico-ureteral; obstrução do
trato urinário; urolitíase; bexiga neurogênica. Neurologia: Anamnese,
exame físico, investigação neurológica; transtornos do desenvolvi-
mento neuropsicomotor; anomalias congênitas do sistema nervoso;
convulsão febril, epilepsia na infância, tratamento de epilepsia, es-
tado de mal epiléptico; cefaléia; síndromes neurocutâneas; distúr-
bios do movimento; encefalopatias, paralisia cerebral, encefalopatia
secundária à síndrome da imunodeficiência adquirida, encefalopatia
hipertensiva, doenças neurodegenerativas; transtornos vasculares,
trombose arterial, tromboembolismo venoso, hemorragia intracrania-
na, malformação arteriovenosa do sistema nervoso central, causas
de acidente vascular cerebral; abscesso cerebral; traumatismo cra-
niencefálico; lesões medulares, congênita e adquirida, tumor medu-
lar, trauma raquimedular, diastematomielia, siringomielia, síndrome
da medula presa, mielite transversa; bebê hipotônico; distrofias mus-
culares, miopatias, metabólicas, endócrinas, inflamatórias; desordens
da transmissão neuromuscular; neuropatias sensitivo-motoras here-
ditárias; síndrome de Guillain-Barré; paralisia facial periférica; abor-
dagem ao paciente comatoso; morte encefálica. Hematologia: Ane-
mias carencial, aplástica, falciforme, hemolítica; leucemias; púrpuras,
trombocitopênica, anafilactóide; distúrbios da coagulação, trombóti-
cos, hemorrágicos; pancitopenias; policitemia; neutropenia; transfu-
sões. Oncologia: Neuroblastoma; tumor de Wilms; tumores cere-
brais, ósseos; retinoblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; rabdo-
miossarcoma; histiocitose de células de Langerhans; tumor renal e
de supra-renal; tumor de partes moles; tumores de células germi-
nativas. Alergia e imunologia: Dermatite atópica; urticária; síndromes
de deficiência imunológica. Reumatologia: Artrite idiopática juvenil;
febre reumática; lupus eritematoso sistêmico; espondiloartropatias;
vasculites (doença de Kawasaki; púrpura de Henoch-Schönlein);
dermatomiosite; esclerodermia. Ortopedia: Lesão de plexo braquial;
torcicolo; instabilidade atlanto-axial; escoliose; cifose; dorsalgia; es-
pondilólise; espondilolistese; discite; displasia congenital do quadril;
osteomielite; artrite séptica; sinovite transitória; necrose avascular de
cabeça femural; doença de Osgood-Schlatter; variações angulares,
fisiológicas, patológicas; síndrome patelo-femural; luxações; fraturas
comuns. Oftalmologia: Desenvolvimento da visão normal; triagem of-
talmológica; estrabismo; ambliopia; conjuntivites; trauma ocular;
glaucoma congênito; retinopatia da prematuridade; leucocoria; alte-
rações oculares nas hipovitaminoses. Otorrinolaringologia: Otite; de-
ficiência auditiva; rinite; epistaxe; sinusite; adenoidite. Dermatologia:
Semiologia; dermatites no recém-nascido; doenças inflamatórias
e/ou alérgicas; infecção bacteriana, fúngica, viral; alterações pig-
mentares; alterações dos fâneros. Emergências: Ressuscitação car-
diorrespiratória; arritmia cardíaca; edema agudo de pulmão; embolia
pulmonar aguda; emergência hipertensiva; recursos elétricos nas
emergências cardiovasculares; tratamento da síndrome do choque;
insuficiência respiratória aguda; estado de mal asmático; síndrome
de hipertensão intracraniana; abdome agudo; trombose mesentérica;
hemorragia digestiva; distúrbio metabólico e endócrino; distúrbio hi-
droeletrolítico e ácido-básico; insuficiência renal aguda; septicemia;
intoxicações acidentais; coma hepático; choque anafilático; angiede-
ma; síndrome de Stevens-Johnson. Transtornos psicológicos: Distúr-
bios psicossomáticos e vegetativos; maus hábitos; transtornos ali-
mentares; transtorno de ansiedade; transtorno de humor; transtorno
de comportamento disruptivo; transtorno de atenção e hiperativida-
de; transtorno invasivo do desenvolvimento; psicofarmacologia; com-
portamento sexual e suas variações; abuso e negligência na infân-
cia; suicídio; Código de Ética Profissional na Medicina.

Emprego de Médico - Pediatria / Medicina Intensiva
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Reanimação cardior-
respiratória cerebral. Choque: fisiopatologia, diagnóstica e terapêu-
tica. Insuficiência cardíaca. Insuficiência respiratória aguda. Ventila-
ção mecânica: Indicações e usos de aparelhos. Insuficiência renal
aguda. Suporte nutricional na criança gravemente enferma-enteral e
parenteral. Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico.
Cetoacidose diabética. Comas. Acidentes - Intoxicações exógenas,
politraumatismos, queimaduras (retirar hífen) e aspiração de corpos
estranhos. Infecção na criança gravemente enferma - diagnóstico e
terapêutica. Cuidados gerais no pós-operatório de cirurgia pediátrica
e neurocirurgia. Preenchimento do atestado de óbito. Infecção hos-
pitalar: aspectos epidemiológicos e preventivos. Acidentes - aspec-
tos epidemiológicos da morbimortalidade. Diagnóstico e tratamento
dos principais quadros clínicos decorrentes de acidentes. Atendi-
mento à criança vítima de maus tratos. Riscos inerentes aos pro-

cedimentos terapêuticos na UTI. Protocolos clínicos e diretrizes te-
rapêuticas do Ministério da Saúde; Código de Ética Profissional na
Medicina.

Emprego de Médico - Pneumologia
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Fisiologia e fisiopato-
logia respiratória. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Insuficiência
respiratória. Ventilação mecânica. Métodos diagnósticos em Pneu-
mologia. Exames subsidiários em pneumologia. Tumores benignos e
malignos de vias aéreas superiores, árvore brônquica, pulmões e
pleuras. Metástases pulmonares. Pneumonias. Abscessos pulmona-
res. Empiemas e derrames pleurais. Malformações congênitas das
vias respiratórias. Deformações torácicas. Traumatismos de tórax.
Fístulas de árvore brônquica. Patologias sistêmicas com repercus-
são respiratória. Pneumologia em pacientes imunodeprimidos. Pneu-
motórax. Distúrbios respiratórios do sono; Código de Ética Profissio-
nal na Medicina.

Emprego de Médico - Pneumologia/Broncoscopia
Disciplina de Conhecimentos Específicos: 1. O Ambiente Físico
da Broncoscopia; 2. Indicações e Contra-Indicações da BCP; 3.
Efeitos da BCP na Função Respiratória; 4. Sedação e Anestesia pa-
ra o Exame de BCP; 5. Anatomia das Vias Aéreas Superiores e
Inferiores; 6. Diagnóstico por Imagem para o Broncoscopista; 7. Pa-
tologias Benignas e Malignas das Vias Aéreas Superiores; 8. Pa-
tologias Benignas e Malignas das Vias Aéreas Inferiores; 9. Bron-
coscopia Rígida e Flexível; 10. Coleta e Preparo de Material através
da BCP; 11. Diagnóstico Citológico e Histológico das Doenças To-
rácicas; 12. Retirada de Corpos Estranhos; 13. BCP no Trauma,
Sala de Emergência e Sala de Cirurgia; 14. Hemoptise, Nódulo Pul-
monar Solitário, Tuberculose, Sara, Alterações Circulatórias do Pul-
mão, Pneumotórax; 15. Uso da BCP para fins Terapêuticos; 16 Pró-
teses Endobronquicas; 17. Broncoscopia Associada a Punção Aspi-
rativa através de Ultrassonografia Brônquica (Indicações e Contra-
Indicações); 18. Manutenção e Cuidados com o Aparelho de Bron-
coscopia; 19. Código de Ética Profissional na Medicina.

Emprego de Médico - Radiologia / Ultrassonografia
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Física das radiações:
emissão de Raios X, meios de proteção, equipamentos radiológicos,
filtros, grade, cones, filmes e écrans. Técnicas radiológicas: incidên-
cias básicas ou de rotina, incidências especiais, câmara escura,
componentes: Sistema ósseo: distúrbios de crescimento e matura-
ção do esqueleto, displasias ósseas, diversas síndromes e anoma-
lias ósseas, doenças ósseas metabólicas, endócrinas e correlatas,
lesões traumáticas, doenças inflamatórias ósseas, tumores ósseos e
condições correlatas. Doenças das articulações; Condições diversas:
doenças intracranianas, coluna vertebral. Abdômen: métodos de in-
vestigação do abdômen agudo, sinais radiológicos no abdômen agu-
do, gastrointestinal: método de investigação, anatomia, lesões con-
gênitas, processos inflamatórios e tumorais, estômago, esôfago, in-
testino delgado e grosso, vesícula biliar e pâncreas. Aparelho uri-
nário: método de investigação, anatomia, anomalias congênitas, tu-
berculoses e outras patologias inflamatórias, trauma, doenças cís-
ticas renais, anomalias vasculares renais, lesões tumorais; Partes
moles: mamografias, sinais precoces de lesões tumorais tórax: mé-
todos de exames, anatomia e malformações congênitas, infecções
pulmonares agudas, tuberculose pulmonar, micoses e outras infla-
mações crônicas, doenças ocupacionais, distúrbios ocupacionais,
distúrbios circulatórios, tumores dos pulmões, infecções pulmonares
diversas, doenças da pleura, mediastino e diafragma, sistema car-
diovascular; Órbita: face, seios faciais, mastóide. A natureza do ul-
tra-som. Princípios básicos. Técnica e equipamentos. Indicações de
ultra-sonografia. Doppler. Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultra-
sonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-so-
nográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anomalias fetais,
propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intra-uterino retar-
dado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla. Placenta e outros
anexos do concepto. Anatomia e ultra-sonografia da pélvis feminina.
Doenças pélvicas inflamatórias. Contribuição do ultra-som nos dis-
positivos intra-uterinos. Princípios no diagnóstico diferencial das
massas pélvicas pela ultra-sonografia. Ultra-sonografia nas doenças
ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultra-sonográfico da
mama normal e patológico. Estudo ultra-sonográfico do útero normal
e patológico. Estudo ultra-sonográfico do ovário normal e patológico.
Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico das patolo-
gias da primeira metade da gestação. Medicina interna. Estudo ul-
tra-sonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, es-
croto e pênis, extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares,
pâncreas e baço), retroperitônio. Estudo ultra-sonográfico da cavida-
de abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins e
bexigas, próstata e vesículas seminais; Código de Ética Profissional
na Medicina.

Emprego de Médico - Sanitarista
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Legislação específica
das áreas de Vigilância Sanitária e Ambiental, Lei Federal nº
9.782/99, Lei Federal nº 6.437/77, Portaria Federal nº 453/98, Fun-
damentos de Vigilância Sanitária. Poder de Polícia, Lei Federal nº
8.078/90, Lei Federal nº 11.445/07, Decreto nº 5440/05, de 04 de
maio de 2005, CONAMA 358/05, Resolução ANVISA RDC nº
306/04 e 307/02, Portaria nº 518/04, Portaria 3.252/09, de 22 de
dezembro de 2009. Noções de Epidemiologia e Vigilância Ambien-
tal. Comportamento epidemiológico das doenças e agravos à saúde,
de interesse Municipal, Estadual e Federal. Transição epidemiológi-
ca e demográfica; Diretrizes operacionais, normas técnicas e pa-
drões de procedimentos no campo da Vigilância Epidemiológica.
Dados e indicadores de natalidade, mortalidade e morbidade. Inter-
pretação de dados de forma a orientar ações e agravos à saúde.
Calendário de vacinação das doenças imunopreveníveis. Mecanis-
mos de controle e notificação de doenças infecciosas e parasitárias.
Saneamento básico e saneamento ambiental (abastecimento de
água; esgotamento sanitário; coleta, transporte e destinação do lixo;
drenagem urbana; controle de vetores e reservatórios de doenças
transmissíveis; saneamento domiciliar; e educação sanitária e am-
biental). Vigilância da qualidade da água para consumo humano.
Poluição atmosférica e sonora. Risco e controle ambiental. Vigilân-
cia Nutricional e de Alimentos. Produção, armazenagem, distribuição
e qualidade dos alimentos. Apresentação de produtos e qualidade
dos alimentos. Apresentação de produtos alimentícios expostos ao
comércio; condições nutricionais da população em geral (brasileira);
enfermidades transmitidas por alimentos. Condições higiênico-sani-
tárias dos estabelecimentos de saúde e outros de uso coletivo (ho-
tel, motel, saunas, barbearias, salões de beleza, academias, clíni-
cas, hospitais, etc.); Código de Ética Profissional na Medicina.

Emprego de Médico - Socorrista / Medicina de Urgência
Disciplina de Conhecimentos Específicos: Cuidados gerais com o
paciente em medicina interna; Noções básicas de urgência /emer-
gência em pediatria. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial;
cardiopatia isquêmica; insuficiência cardíaca; miocardiopatias e val-
vulopatias; arritmias cardíacas; Doenças pulmonares: infecções de
vias aéreas superiores; pneumopatias agudas; insuficiência respira-
tória aguda asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica;
embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pul-
monar intersticial; hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e
hepáticas: úlcera péptica; doenças intestinais inflamatórias e para-
sitárias; diarréias agudas; colelitíase e colecistite; pancreatite; hepa-
tites virais e hepatopatias tóxicas; insuficiência hepática crônica; ab-
dômen agudo. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica;
glomerulonefrites; glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica;
síndrome nefrótica; litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mel-
litus; hipotireoidismo e hipertireoidismo; tireoidite e nódulos tireoidia-
nos; distúrbios das glândulas suprarrenais; distúrbios das glândulas
paratireóides; Doenças reumáticas: artrite reumatóide; espondiloar-
tropatias; colagenoses; gota. Doenças infecciosas e terapia antibió-
tica; antibioticoterapia em emergência pediátrica. Infecções bacteria-
nas de pele e tecido celular subcutâneo. Meningites virais e bac-
terianas. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; desidratação;
reidratação oral e parenteral. Exames complementares invasivos e


