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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2015
Edital de Retificação do Edital de Abertura
O Prefeito Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação, torna
público a seguinte RETIFICAÇÃO no Edital de Abertura do Concurso Público n.º 01/2015:
ONDE SE LÊ:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS/EMPREGOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA SAMU/
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Anatomia e Fisiologia Humana. Noções de Assepsia e Controle de Infecção Hospitalar. Ética e legislação em enfermagem. Técnicas
Básicas de Enfermagem. Assistência de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos, em todas as fases do ciclo vital. Assistência de
Enfermagem em terapia intensiva em todas as fases do ciclo vital. Assistência de Enfermagem em terapia dialítica. Assistência de
Enfermagem ao doente mental. Assistência de Enfermagem à saúde coletiva. Assistência de Enfermagem em situações de emergência.
Enfermagem no Centro Cirúrgico, Central de Material Esterilizado e Recuperação Anestésica. Noções de Administração em Enfermagem.
Noções de Farmacologia. Política SUS. Segurança do paciente. Humanização da assistência de enfermagem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO DE OPERADOR DE RÁDIO SAMU
Relações humanas: conceito, importância, problemas que envolvem as relações de trabalho. Relações rotineiras de mando: comunicação
de ordens. A voz e suas funções. Eficácia nas comunicações administrativas: elementos básicos no processo de comunicação, barreiras
à comunicação, bloqueios e distorções. Atendimento telefônico (princípios básicos). Fraseologia adequada para atendimento telefônico.
Ética profissional. Meios de transmissão. Procedimento de atendimento a uma chamada de emergência. Linguagem de
radiocomunicação. Legislação de rádio comunicação em geral e em emergências.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM AOS CARGOS DE DENTISTA, DENTISTA DE PACIENTES ESPECIAIS, DENTISTA
ENDODONTIA, DENTISTA PERIODONTISTA E CIRURGIÃO DENTISTA ESF
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ética profissional e legislação. Radiografia e revelação. Atendimento clínico. Exames clínicos e diagnósticos. Procedimentos diante de
situações epidemiológicas. Cariologia: etiologia, etiopatogenia, epidemiologia, terapêutica e prevenção. Fluorterapia. Fluorose:
diagnóstico e tratamento. Anestesia locorregional oral: técnicas, anestésicos, indicações e contraindicações, acidentes e medicação.
Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local e orientação profissional. Diagnóstico e tratamento de
manifestações agudas na cavidade bucal. Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte, extração simples, sem odontossecção e
com odontossecção, extração com alveoloplastia, biópsias, suturas, drenagem de manifestações agudas e crônicas, curetagem
subgengival, técnicas, indicações e contraindicações. Dentística: preparo de cavidades, materiais de proteção do complexo pulpodentário, materiais restauradores, indicações e contraindicações do tratamento não invasivo de lesões de cárie e tratamento conservador
do complexo dentina-polpa. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório. Diagnóstico e tratamento de lesões de
mucosa bucal. Normas de desinfecção e esterilização.
Cirurgia Oral: instrumental básico, técnica cirúrgica, incisões, anatomia topográfica, reparação tecidual, avaliação do estado de saúde do
paciente, princípios de assepsia, princípios de exodontias não complicadas, princípios de exodontias complicadas, dentes inclusos (prémolares, caninos, incisivos e terceiros molares), medicação pré-operatória; cuidados pós-operatórios, complicações cirúrgicas
(hemorragia, dor, trismo, infecção etc.). Técnicas de cirurgia pré-protética. Noções de implantodontia. Infecção e processos infecciosos.
Fístulas e comunicações com seios maxilares, glândulas salivares. Patologia Oral e Maxilofacial: métodos de biópsias, características e
métodos de estudo anatomopatológico, diagnósticos diferenciais, características clínicas e radiográficas das lesões, métodos de
tratamento, abordagem cirúrgica, acompanhamento de longo prazo. Traumatologia Facial: tratamento de tecidos moles, enxertias ósseas
e de tecido mole, métodos de osteossínteses. Tratamento emergencial do politraumatizado, avaliação inicial do trauma, sequência de
tratamento, indicação cirúrgica, momento cirúrgico, exames diagnósticos, interpretação radiográfica, anatomia topográfica da face, tipos
de deformidades dentofaciais. Implantes dentais: ósseo-integração, material e instrumental específico, sequência cirúrgica, preparo do
paciente, enxertias, áreas doadoras, PRP, tipos de implantes, noções de prótese sobre implantes, distração óssea. Atendimento de
urgência em pronto socorro (PS), exames laboratoriais, exames de imagem, saúde oral em relação aos diversos aparelhos do organismo,
infecções de origem dental, pacientes especiais (diabéticos, cardíacos, transplantados, hepatopatas, em programação cirúrgica etc.).
Diferença entre os dentes permanentes e decíduos. Características anatômicas dos dentes decíduos: características da dentição decídua;
desenvolvimento da dentição mista; implicações clínicas no desenvolvimento das dentições decíduas e mistas; reabilitação bucal e
manejo cirúrgico; técnicas de anestesia local em odontologia; cirúrgica em odontopediatria; tratamento endodôntico em dentes decíduos;
capeamentos pulpares; pulpotomias; pulpotomias com formocresol e técnicas de trabalho; pulpectomias em dentes decíduos; tratamento
de dentes decíduos com polpa mortificada; lesões traumáticas em dentes decíduos e permanentes jovens.
Estudo e diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Etiopatogenia das alterações pulpares. Etiopatogenia das alterações
periapicais. Tratamento: Conservador da polpa viva. Radical. Exodontia. Diagnóstico em patologia bucal: o processo do diagnóstico;
exame clínico; exames complementares; semiologia da boca; lesões ulcerativas e vesicobolhosas; lesões brancas; doenças infecciosas;
semiologia do câncer bucal; manifestações de doenças sistêmicas; estomatologia pediátrica; estomatologia geriátrica.
Anatomia do periodonto. Placa dental e cálculo dental. Microbiologia da doença periodontal associada à placa. Doença periodontal em
crianças e adultos jovens.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM AOS CARGOS/EMPREGOS DE ENFERMEIRO E ENFERMEIRO SOCORRISTA SAMU
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Ética e legislação em Enfermagem: princípios básicos de ética. Implicações éticas e jurídicas no exercício profissional de Enfermagem.
Regulamentação do exercício profissional. Epidemiologia e bioestatística: estatísticas de saúde. História natural das doenças e níveis de
prevenção. Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das doenças transmissíveis: características do agente, hospedeiro e meio ambiente.
Meios de transmissão, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento, medidas de profilaxia e assistência de Enfermagem. Imunizações:
cadeia de frio, composição das vacinas, efeitos adversos, recomendações para sua aplicação. Atenção à saúde da criança e do
adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Atenção à saúde bucal e mental. Fundamentos de Enfermagem. Processo de Enfermagem.
Prevenção e controle de infecção hospitalar. Biossegurança. Assistência de Enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos. Atuação do
Enfermeiro em Centro Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização. Atuação do Enfermeiro em Pronto-Socorro e em situações de
emergência. Assistência de Enfermagem materno-infantil. Administração em Enfermagem: princípios gerais da administração e funções
administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Gestão de qualidade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO COMUM AOS CARGOS/EMPREGOS DE MÉDICO EMERGENCISTA SAMU, CARDIOLOGISTA,
CIRURGIÃO VASCULAR, CLÍNICO GERAL, ENDOCRINOLOGISTA, GERIATRA, GINECOLOGISTA/OBSTETRA, INFECTOLOGISTA,
MÉDICO ESF, NEFROLOGISTA, NEUROCIRURGIÃO, NEUROLOGISTA, OFTALMOLOGISTA, ORTOPEDISTA, PEDIATRA,
PSIQUIATRA, PSIQUIATRA INFANTIL E REUMATOLOGISTA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. Artigos 196 a 200 da Constituição Federal. Lei nº
8.080/1990. Lei nº 8.142/1990. 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: Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças reumatológicas e do sistema imunológico. Doenças
cardiovasculares. Doenças do sistema respiratório. Doenças do sistema digestório, fígado, vias biliares e pâncreas. Doenças dos rins e
vias urinárias. Doenças do sistema hematopoiético. Doenças dermatológicas. Doenças neurológicas, violência e transtornos mentais e
dependência química. Agravos não transmissíveis: tabagismo, sedentarismo, acidentes. Pediatria preventiva. Emergências pediátricas.
Pediatria neonatal. Crescimento e desenvolvimento. Adolescência. Distúrbios nutricionais. Doenças infecciosas e parasitárias. Alergia e
imunopatologia. Doenças do aparelho respiratório. Doenças do aparelho digestório. Doenças do aparelho urinário. Doenças do aparelho
cardiovascular. Doenças do aparelho endócrino. Doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos. Doenças neurológicas e musculares.
Doenças dermatológicas. Doenças genéticas. Transtornos do Déficit de Atenção (TDA) e hiperatividade. Infecções cirúrgicas.
Complicações cirúrgicas. Pré-operatório, peroperatório e pós-operatório. Alterações metabólicas em cirurgia. Abdome agudo. Hemorragia
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digestiva. Peritonite. Apendicite aguda. Hérnias da parede abdominal. Afecções cirúrgicas do fígado. Afecções cirúrgicas das vias biliares.
Afecções cirúrgicas do estômago e do duodeno. Afecções cirúrgicas do pâncreas. Afecções cirúrgicas da tireoide. Afecções cirúrgicas do
cólon. Afecções orificiais. Afecções cirúrgicas do intestino delgado. Cirurgia ambulatorial. Oncologia. Cirurgia oncológica. Diagnóstico da
gravidez. Modificações do organismo materno, feto e placenta - trocas ovulares. Assistência pré-natal. Canal de parto. Contratilidade
uterina. Discinesias. Drogas na gestação. Mecanismo de parto. Estática fetal. Assistência ao parto normal. Puerpério normal e patológico.
Tococirurgia. Fórcipe. Assistência ao parto pélvico. lnfecções e infestações em obstetrícia. Patologias clínicas intercorrentes na gestação.
Doença hipertensiva específica da gravidez. Gemelidade. Doença hemolítica perinatal. Crescimento intrauterino retardado. Neoplasia
trofoblástica gestacional. Hemorragias da gestação. Gestação prolongada. Trabalho de parto prematuro. Amniorrexis prematura. Medicina
fetal. Patologia do sistema amniótico. Aspectos médico-legais em obstetrícia. Anticoncepção nos extremos da vida reprodutiva. Métodos
naturais de anticoncepção. Métodos de barreira e químicos. Orientações pré-concepcionais. Dispositivo lntrauterino (DIU). Os diferentes
métodos hormonais. Contracepção cirúrgica feminina: indicações técnicas, aspectos éticos. Contracepção masculina. Primeira consulta
em esterilidade. Latrogênese em esterilidade. Diagnóstico da ovulação. Espermograma e laboratório de andrologia. Tratamento clínico e
cirúrgico da esterilidade feminina. Tratamento clínico e cirúrgico da esterilidade masculina. Fisiologia sexual: feminina e masculina.
Disfunções sexuais: feminina e masculina. Embriologia ginecológica. Malformações genitais. Fisiologia do ciclo menstrual. Puberdade
normal, puberdade precoce e puberdade tardia. Disgenesia gonadal. Amenorreia. Dismenorreia. Tensão pré-menstrual. Síndrome dos
ovários micropolicísticos. Hemorragia uterina disfuncional. Climatério. Endometriose. Vulvovaginites. Doença lnflamatória pélvica.
Distopias e prolapso genital. Incontinência urinária. Doenças benignas e malignas da vulva, vagina, útero, ovários e mamas. Exames
complementares em ginecologia. depressão pós-parto. Conceito de saúde e doença: determinação e casualidade. Introdução à
metodologia de pesquisa científica. Desenvolvimento de trabalho de pesquisa. História natural da doença. Níveis de prevenção.
Determinação social da doença. Noções básicas de demografia: movimentos populacionais. Saúde e meio ambiente. Saneamento
ambiental: água, dejetos, lixo, poluição orgânica, qualidade do ar e radiações. Vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica. Educação
em saúde. Organização do SUS. Organização dos serviços de saúde municipais. Programas de atenção à saúde. Ética médica.
Deontologia e avaliação de dados epidemiológicos. Psiquiatria preventiva.

LEIA-SE:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Anatomia e Fisiologia Humana. Noções de Assepsia e Controle de Infecção Hospitalar. Ética e legislação em enfermagem. Técnicas
Básicas de Enfermagem. Assistência de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos, em todas as fases do ciclo vital. Assistência de
Enfermagem ao doente mental. Assistência de Enfermagem à saúde coletiva. Assistência de Enfermagem em situações de emergência.
Noções de Farmacologia. Segurança do paciente. Humanização da assistência de enfermagem. Políticas de Saúde: Sistema Único de
Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA SAMU
Cuidados intermediários de enfermagem em emergências cardiovasculares: parada cardíaca, choque hipovolêmico, síncope, isquemia,
infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e arritmias. Cuidados intermediários de enfermagem em emergências
respiratórias: insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença
pulmonar obstrutiva crônica. Cuidados intermediários de enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas,
desequilíbrios acidobásicos, insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Cuidados intermediários de enfermagem em
emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal, doença hipertensiva da gravidez, violência sexual e parto de emergência.
Cuidados intermediários de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida, paciente violento e paciente depressivo.
Cuidados intermediários de enfermagem em emergências pediátricas: crises convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias aéreas
superiores e parada cardíaca. Cuidados intermediários de enfermagem no trauma: traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão na
coluna espinhal, traumatismo torácico, traumatismo intra-abdominal, queimaduras, ferimentos e afogamentos. Políticas de Saúde:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO DE OPERADOR DE RÁDIO SAMU
Relações humanas: conceito, importância, problemas que envolvem as relações de trabalho. Relações rotineiras de mando: comunicação
de ordens. A voz e suas funções. Eficácia nas comunicações administrativas: elementos básicos no processo de comunicação, barreiras
à comunicação, bloqueios e distorções. Atendimento telefônico (princípios básicos). Fraseologia adequada para atendimento telefônico.
Ética profissional. Meios de transmissão. Procedimento de atendimento a uma chamada de emergência. Linguagem de
radiocomunicação. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS/EMPREGO DE DENTISTA, DENTISTA DE PACIENTES ESPECIAIS,
DENTISTA ENDODONTIA, DENTISTA PERIODONTISTA E CIRURGIÃO DENTISTA ESF
Ética profissional e legislação. Radiografia e revelação. Atendimento clínico. Exames clínicos e diagnósticos. Procedimentos diante de
situações epidemiológicas. Cariologia: etiologia, etiopatogenia, epidemiologia, terapêutica e prevenção. Fluorterapia. Fluorose:
diagnóstico e tratamento. Anestesia locorregional oral: técnicas, anestésicos, indicações e contraindicações, acidentes e medicação.
Doenças gerais com sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local e orientação profissional. Diagnóstico e tratamento de
manifestações agudas na cavidade bucal. Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte, extração simples, sem odontossecção e
com odontossecção, extração com alveoloplastia, biópsias, suturas, drenagem de manifestações agudas e crônicas, curetagem
subgengival, técnicas, indicações e contraindicações. Dentística: preparo de cavidades, materiais de proteção do complexo pulpodentário, materiais restauradores, indicações e contraindicações do tratamento não invasivo de lesões de cárie e tratamento conservador
do complexo dentina-polpa. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório. Diagnóstico e tratamento de lesões de
mucosa bucal. Normas de desinfecção e esterilização.
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Cirurgia Oral: instrumental básico, técnica cirúrgica, incisões, anatomia topográfica, reparação tecidual, avaliação do estado de saúde do
paciente, princípios de assepsia, princípios de exodontias não complicadas, princípios de exodontias complicadas, dentes inclusos (prémolares, caninos, incisivos e terceiros molares), medicação pré-operatória; cuidados pós-operatórios, complicações cirúrgicas
(hemorragia, dor, trismo, infecção etc.). Técnicas de cirurgia pré-protética. Noções de implantodontia. Infecção e processos infecciosos.
Fístulas e comunicações com seios maxilares, glândulas salivares. Patologia Oral e Maxilofacial: métodos de biópsias, características e
métodos de estudo anatomopatológico, diagnósticos diferenciais, características clínicas e radiográficas das lesões, métodos de
tratamento, abordagem cirúrgica, acompanhamento de longo prazo. Traumatologia Facial: tratamento de tecidos moles, enxertias ósseas
e de tecido mole, métodos de osteossínteses. Tratamento emergencial do politraumatizado, avaliação inicial do trauma, sequência de
tratamento, indicação cirúrgica, momento cirúrgico, exames diagnósticos, interpretação radiográfica, anatomia topográfica da face, tipos
de deformidades dentofaciais. Implantes dentais: ósseo-integração, material e instrumental específico, sequência cirúrgica, preparo do
paciente, enxertias, áreas doadoras, PRP, tipos de implantes, noções de prótese sobre implantes, distração óssea. Atendimento de
urgência em pronto socorro (PS), exames laboratoriais, exames de imagem, saúde oral em relação aos diversos aparelhos do organismo,
infecções de origem dental, pacientes especiais (diabéticos, cardíacos, transplantados, hepatopatas, em programação cirúrgica etc.).
Diferença entre os dentes permanentes e decíduos. Características anatômicas dos dentes decíduos: características da dentição decídua;
desenvolvimento da dentição mista; implicações clínicas no desenvolvimento das dentições decíduas e mistas; reabilitação bucal e
manejo cirúrgico; técnicas de anestesia local em odontologia; cirúrgica em odontopediatria; tratamento endodôntico em dentes decíduos;
capeamentos pulpares; pulpotomias; pulpotomias com formocresol e técnicas de trabalho; pulpectomias em dentes decíduos; tratamento
de dentes decíduos com polpa mortificada; lesões traumáticas em dentes decíduos e permanentes jovens.
Estudo e diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Etiopatogenia das alterações pulpares. Etiopatogenia das alterações
periapicais. Tratamento: Conservador da polpa viva. Radical. Exodontia. Diagnóstico em patologia bucal: o processo do diagnóstico;
exame clínico; exames complementares; semiologia da boca; lesões ulcerativas e vesicobolhosas; lesões brancas; doenças infecciosas;
semiologia do câncer bucal; manifestações de doenças sistêmicas; estomatologia pediátrica; estomatologia geriátrica.
Anatomia do periodonto. Placa dental e cálculo dental. Microbiologia da doença periodontal associada à placa. Doença periodontal em
crianças e adultos jovens. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO
Ética e legislação em Enfermagem: princípios básicos de ética. Implicações éticas e jurídicas no exercício profissional de Enfermagem.
Regulamentação do exercício profissional. Epidemiologia e bioestatística: estatísticas de saúde. História natural das doenças e níveis de
prevenção. Vigilância epidemiológica. Epidemiologia das doenças transmissíveis: características do agente, hospedeiro e meio ambiente.
Meios de transmissão, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento, medidas de profilaxia e assistência de Enfermagem. Imunizações:
cadeia de frio, composição das vacinas, efeitos adversos, recomendações para sua aplicação. Atenção à saúde da criança e do
adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. Atenção à saúde bucal e mental. Fundamentos de Enfermagem. Processo de Enfermagem.
Prevenção e controle de infecção hospitalar. Biossegurança. Assistência de Enfermagem aos pacientes clínicos e cirúrgicos. Atuação do
Enfermeiro em Pronto-Socorro e em situações de emergência. Assistência de Enfermagem materno-infantil. Administração em
Enfermagem: princípios gerais da administração e funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Gestão de
qualidade. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO DE ENFERMEIRO SOCORRISTA SAMU
Enfermagem, origem e evolução. Atendimento às necessidades humanas básicas. Ética e Bioética. Estados de Choque: etiologia e
quadro clínico. Abordagem primária e secundária do atendimento inicial a vítimas com alterações traumatizadas. Atendimento em
situações de emergência: fraturas, politraumatismo, traumatismo craniano encefálico, queimaduras, hemorragias (venosa e arterial) e
dores toracoabdominais. Estados de Coma de Glasgow. Atendimento a vítima de parada cardiorrespiratória. Escala de Trauma. Feridas.
Paciente crítico e risco iminente de morte. Atividades e funções dos membros da equipe. Limpeza, preparo e acondicionamento de
material para esterilização: conceitos, meios e método de esterilização. Administração de recursos materiais de consumo e permanentes:
planejamento, utilização, requisição, controle e avaliação. Psicopatologia: alterações do pensamento, percepção, memória, atividade,
afetividade (humor) e (linguagem). Emergências psiquiátricas. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e
perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO/EMPREGO DE CLÍNICO GERAL E MÉDICO ESF
Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas. 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: Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças reumatológicas e do sistema imunológico. Doenças
cardiovasculares. Doenças do sistema respiratório. Doenças do sistema digestório, fígado, vias biliares e pâncreas. Doenças dos rins e
vias urinárias. Doenças do sistema hematopoiético. Doenças dermatológicas. Doenças neurológicas, violência e transtornos mentais e
dependência química. Agravos não transmissíveis: tabagismo, sedentarismo, acidentes. Pediatria preventiva. Emergências pediátricas.
Pediatria neonatal. Crescimento e desenvolvimento. Adolescência. Distúrbios nutricionais. Doenças infecciosas e parasitárias. Alergia e
imunopatologia. Doenças do aparelho respiratório. Doenças do aparelho digestório. Doenças do aparelho urinário. Doenças do aparelho
cardiovascular. Doenças do aparelho endócrino. Doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos. Doenças neurológicas e musculares.
Doenças dermatológicas. Doenças genéticas. Transtornos do Déficit de Atenção (TDA) e hiperatividade. Infecções cirúrgicas.
Complicações cirúrgicas. Pré-operatório, peroperatório e pós-operatório. Alterações metabólicas em cirurgia. Abdome agudo. Hemorragia
digestiva. Peritonite. Apendicite aguda. Hérnias da parede abdominal. Afecções cirúrgicas do fígado. Afecções cirúrgicas das vias biliares.
Afecções cirúrgicas do estômago e do duodeno. Afecções cirúrgicas do pâncreas. Afecções cirúrgicas da tireoide. Afecções cirúrgicas do
cólon. Afecções orificiais. Afecções cirúrgicas do intestino delgado. Cirurgia ambulatorial. Oncologia. Cirurgia oncológica. Diagnóstico da
gravidez. Modificações do organismo materno, feto e placenta - trocas ovulares. Assistência pré-natal. Canal de parto. Contratilidade
uterina. Discinesias. Drogas na gestação. Mecanismo de parto. Estática fetal. Assistência ao parto normal. Puerpério normal e patológico.
Tococirurgia. Fórcipe. Assistência ao parto pélvico. lnfecções e infestações em obstetrícia. Patologias clínicas intercorrentes na gestação.
Doença hipertensiva específica da gravidez. Gemelidade. Doença hemolítica perinatal. Crescimento intrauterino retardado. Neoplasia
trofoblástica gestacional. Hemorragias da gestação. Gestação prolongada. Trabalho de parto prematuro. Amniorrexis prematura. Medicina
fetal. Patologia do sistema amniótico. Aspectos médico-legais em obstetrícia. Anticoncepção nos extremos da vida reprodutiva. Métodos
naturais de anticoncepção. Métodos de barreira e químicos. Orientações pré-concepcionais. Dispositivo lntrauterino (DIU). Os diferentes
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métodos hormonais. Contracepção cirúrgica feminina: indicações técnicas, aspectos éticos. Contracepção masculina. Primeira consulta
em esterilidade. Latrogênese em esterilidade. Diagnóstico da ovulação. Espermograma e laboratório de andrologia. Tratamento clínico e
cirúrgico da esterilidade feminina. Tratamento clínico e cirúrgico da esterilidade masculina. Fisiologia sexual: feminina e masculina.
Disfunções sexuais: feminina e masculina. Embriologia ginecológica. Malformações genitais. Fisiologia do ciclo menstrual. Puberdade
normal, puberdade precoce e puberdade tardia. Disgenesia gonadal. Amenorreia. Dismenorreia. Tensão pré-menstrual. Síndrome dos
ovários micropolicísticos. Hemorragia uterina disfuncional. Climatério. Endometriose. Vulvovaginites. Doença lnflamatória pélvica.
Distopias e prolapso genital. Incontinência urinária. Doenças benignas e malignas da vulva, vagina, útero, ovários e mamas. Exames
complementares em ginecologia. depressão pós-parto. Conceito de saúde e doença: determinação e casualidade. Introdução à
metodologia de pesquisa científica. Desenvolvimento de trabalho de pesquisa. História natural da doença. Níveis de prevenção.
Determinação social da doença. Noções básicas de demografia: movimentos populacionais. Saúde e meio ambiente. Saneamento
ambiental: água, dejetos, lixo, poluição orgânica, qualidade do ar e radiações. Vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica. Educação
em saúde. Organização do SUS. Organização dos serviços de saúde municipais. Programas de atenção à saúde. Ética médica.
Deontologia e avaliação de dados epidemiológicos. Psiquiatria preventiva. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios
básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREGO DE MÉDICO EMERGENCISTA SAMU
Código de ética médica. Equilíbrio acidobásico e hidroeletrolítico. Atendimento inicial ao politraumatizado. Acesso às vias de respiração.
Controle hemodinâmico. Avaliação neurológica. Atendimento inicial a queimaduras e afogamentos. Noções de atendimento em
catástrofes. Atendimento ao infarto agudo do miocárdio. Atendimento a arritmias e falência cardíaca. Insuficiência respiratória aguda.
Atendimento a cetoacidose diabética e coma hiperosmolar. Medidas iniciais de suporte em intoxicações, envenenamentos e acidentes por
animais peçonhentos. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO CARDIOLOGISTA
Código de ética médica. Anatomia, fisiologia e patologias sistêmicas do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular.
Métodos diagnósticos em Cardiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial.
Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvopatias: diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento. Insuficiência
cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa.
Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e
perspectivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR
Código de ética médica. Arteriosclerose (oclusão arterial crônica). Tromboangiite obliterante. Pré-diabético. Aneurismas. Oclusão arterial
aguda. Trauma arterial. Arterites. Síndrome do desfiladeiro torácico. Isquemias viscerais. Insuficiência vascular cerebral. Fístulas
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arteriovenosas. Linfedemas. Varizes. Trombose venosa profunda. Hipertensão venosa crônica. Amputações. Angiografias. Laboratório
Vascular. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
Código de ética médica. Fisiologia e farmacologia endócrina. Princípios do atendimento clínico, anamnese, no diagnóstico e na
orientação. Defeitos da síntese. Crescimento e desenvolvimento. Puberdade normal, precoce e retardada. Acromegalia.
Hiperprolactinemia e galactorreia. Distúrbios da função tireoideana: hipertireoidismo, hipotireoidismo e disormonogênese. Tireoidites.
Nódulos tireóideos e câncer. Tireoide e gravidez. Hiperandrogenismo e hisurtismo. Adrenal: hiperplasia adrenal congênita, síndrome de
Cushing, insuficiência adrenal, feocromocitoma, hipo e hiperaldosteronismo, tumores, incidentalomas, insuficiência adrenal e hiperplasia
adrenal. Pâncreas: complicações agudas e crônicas, tumores do pâncreas endócrino e dislipidemias. Diabetes mellitus: patogênese,
diagnóstico e tratamento do diabetes insulinodependente e não insulinodependente. Complicações crônicas do Diabetes mellitus.
Neuropatia e nefropatia. Diabetes e gravidez. Hiperlipidemias. Obesidade e obesidade infantil. Hipotálamo e hipófise: Diabetes insipidus,
pan hipopituitanismo, tumores hipofisários secretantes e não secretantes. Bócio multionodular e nodular/tóxico e atóxico. Provas de
função tireoideana. Doenças osteometaboemas. Sistema Reprodutivo: hipogonadismo, anomalias do desenvolvimento sexual, hirsutismo,
amenorreia, ginecomastia. Paratireoide: hipoparatireoidismo, hiperparatireoidismo, raquitismo, osteomalácia e hipercalcemias.
Cetoacidose diabéticas: coma hiperosmolar. Hipoglicemias. Transtornos alimentares: anorexia e bulimia nervosa. Políticas de Saúde:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO GERIATRA
Código de ética médica. Problema da senilidade no mundo moderno. Biologia do envelhecimento. Aspectos metabólicos e estruturais.
Teorias e particularidades do sistema cardiovascular no idoso. Alterações estruturais. Aterosclerose. Hipotensão. Hipertensão.
Insuficiência cardíaco-congestiva. Arritmias. Coronariopatias. Tromboses. Embolias. Artrites. Distúrbios de memória. Demência. Delirium.
Depressão. Síndrome de Parkinson. Acidente Vascular Cerebral. Distúrbios do sono. Sistema respiratório. Pneumonias. Enfisema.
Bronquites. Asmas. Tuberculose. Tabagismo. Aparelho digestivo: alterações próprias do envelhecimento. Distúrbios da deglutição.
Doença péptica. Litíase biliar. Doenças intestinais. Hepatopatias. Aspectos nutricionais. Aparelho ginecourinário. Alterações anatômicas e
funcionais próprias do envelhecimento e suas consequências. Climatério e senilidade. Doenças da próstata. Incontinência urinária.
Endocrinopatias: diabetes mellitus. Doenças da tireoide. Doenças da paratireoide. Doenças do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Sistema
osteoarticular, doenças reumatológicas. Osteoartrose. Gota. Osteoporose. Quedas. Aspectos traumatológicos. Alterações hematológicas
– anemias. Leucose. Mieloma. Alterações e afecções da pele relacionadas ao envelhecimento. Farmacocinética e farmacodinâmica das
drogas de uso corrente em geriatria. Sexualidade no idoso. Relação médico-paciente-família. Políticas de Saúde: Sistema Único de
Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Código de ética médica. GINECOLOGIA: Anatomia e fisiologia do aparelho genital e reprodutor feminino. Patologia do trato genital inferior
e leucorreia. Embriologia. Períodos da evolução genital e funções dos órgãos genitais. Mecanismo neuroendócrino do ciclo menstrual.

Edital de Retificação do Edital de Abertura do Concurso Público n.º 01/2015 - fl. 10

Ciclos dos órgãos genitais. Ciclo menstrual e suas alterações. Propedêutica. Hemorragia uterina disfuncional. Tumores do ovário.
Patologia benigna e maligna da mama. Miomas. Endocrinologia ginecológica. Neoplasia de colo uterino. Neoplasia do endométrio.
Neoplasia de ovário. Anticoncepção. Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. OBSTETRÍCIA: Placenta humana. Sistema
amniótico. Modificações gravídicas locais e gerais. Duração da prenhez. Fatores do parto: bacia obstétrica, contração uterina, feto de
termo, nomenclatura obstétrica. Propedêutica obstétrica. Assistência pré-natal. Parto: determinismo, fenômenos maternos, mecânicos,
plásticos e assistência. Avaliação da vitalidade e maturidade fetal. Puerpério: fisiologia e assistência. Gestação múltipla. Patologias
específicas à gestação: hipermese gravídica e DHEG. Patologias inespecíficas à gestação. Anomalias da evolução da gestação:
abortamento, prematuridade, gestação prolongada, óbito fetal. Patologias da placenta, do cordão umbilical e das membranas. Patologias
do parto, dequitação e puerpério. Aspectos médico-legais da Clínica Obstétrica. Imunizações em obstetrícia. Políticas de Saúde: Sistema
Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO INFECTOLOGISTA
Código de ética médica. Síndrome febril. O paciente febril. Patogenia da febre. A resposta da fase aguda. Febre de origem indeterminada.
Hospedeiro imunocomprometido. O paciente neutropênico febril. Infecções hospitalares. Gripe e resfriado. Diagnóstico diferencial das
doenças exantemáticas. Orofaringites infecciosas agudas. Pneumonia pneumocócica. Pneumonia por aspiração. Mononucleose
infecciosa. Toxoplasmose. Citomegalovirose. Endocardite infecciosa. Doença reumática. Infecções estafilocócicas. Meningite bacteriana.
Parasitoses intestinais. Esquistossomose mansoni. Acidentes ofídicos e aracnídicos. Dengue e febre amarela. Hepatites por vírus A, B e
C. Tuberculose. Hanseníase. Antimicrobianos. Doenças Sexualmente Transmissíveis. HIV. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(AIDS). Leishmaniose. Malária. Doença de Chagas. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e
perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO NEFROLOGISTA
Código de Ética Médica. Anatomia e fisiologia do aparelho urinário. Anomalias congênitas do trato urinário. Anomalias externas do trato
urinário e da genitália. Infecções do trato urinário. Litíase urinária. Glomerulopatias. Síndrome nefrótica. Tubulopatias idiopáticas.
Patologias da região inguinoescrotal na infância. Anomalias obstrutivas no trato urinário. Distúrbios vasculares renais. Hipertensão arterial
na infância. Insuficiência renal aguda e crônica. Síndrome hemolítico urêmico. Hematúrias na infância. Incontinência urinária e enurese.
Doenças sistêmicas com acometimento renal. Tumores do aparelho urinário. Edema/diuréticos. Políticas de Saúde: Sistema Único de
Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO NEUROCIRURGIÃO
Código de Ética Médica. Neuroanatomia. Traumatismos crânios-encefálicos: diagnóstico e tratamento. Complicações tardias de
traumatismos crânios-encefálicos: diagnóstico e tratamento. Hipertensão craniana e suas causas: diagnóstico e tratamento. Tumores de
telencéfalo: diagnóstico, tratamento e prognóstico. Metástases para o S.N.C.: diagnóstico e tratamento. Abscessos cerebrais: diagnóstico
e tratamento. Tumores da região da sela túrsica (suprasselares, intrasselares e parasselares): diagnóstico e tratamento. Distúrbios da
circulação do líquor: diagnóstico e tratamento. Aneurismas do S.N.C.: diagnóstico, prognóstico e tratamento. Hemorragia subaracnoidea
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expontânea. Tumores de fossa craniana posterior (cerebelares, de tronco cerebral e do ângulo cerebelo-pontino): diagnóstico, tratamento
e prognóstico. Traumatismos de coluna vertebral: diagnóstico e tratamento. Tumores do canal vertebral. Hérnias de disco vertebrais.
Malformações congênitas do S.N.C.: diagnóstico, tratamento e prognóstico. Patologias neurológicas no paciente imunodeprimido:
diagnóstico, tratamento, prognóstico. Urgência e emergência. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e
perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO NEUROLOGISTA
Código de Ética Médica. Semiologia neurológica: achados normais e patológicos, síndromes neurológicas. Exames paraclínicos:
indicação e interpretação dos achados de líquor, eletroencefalograma, eletroneuromiograma, tomografia computadorizada, ressonância
magnética, angiografia e potenciais evocados. Distúrbios do desenvolvimento: encefalopatia estática (PC), síndrome de hiperatividade
com déficit de atenção, síndrome de Down, síndrome do X-frágil e autismo. Infecções do Sistema Nervoso Central: meningite bacteriana
aguda, meningoencefalite tuberculosa, meningoencefalite viral, cisticercose, infecções fúngicas, sífilis, HIV. Doenças cerebrovasculares:
AVC isquêmico, AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoide. Cefaleia: classificação, enxaqueca, cefaleia tensional, arterite temporal.
Epilepsia: classificação, convulsões febris simples, epilepsias parciais, epilepsias generalizadas, síndromes epilépticas, tratamento.
Distúrbios do movimento: parkinsonismo, coreoatetoses, distonias, tremores. Demências: doença de Alzheimer, doença de Pick, doença
de Creutzfeldt-Jakob, pseudodemência, demências tratáveis. Tumores do sistema nervoso central: tumores primários, tumores
metastáticos, manejo clínico. Doenças do sistema nervoso periférico: neuropatias hereditárias e adquiridas, doenças do neurônio motor,
miopatias congênitas, miopatias inflamatórias, miastenia gravis. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Políticas de Saúde:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Código de Ética Médica. Refração: conceitos sobre os diversos erros refracionais, anisometropia, exame de refração, prescrição de
óculos, conceito e uso do equivalente esférico na prescrição de óculos, e conhecimentos sobre os materiais das lentes de óculos, tipos de
bifocais, multifocais, indicações e contraindicações. Patologia ocular externa: conjuntivites virais, bacterianas, alérgicas e outras. Ceratites
herpéticas, traumáticas, por olho seco, e outras: causas e tratamentos. Ceratopatia bolhosa: causas e tratamentos. Úlcera de córnea:
causas e tratamentos. Trauma ocular: o que fazer e o que não fazer em casos de traumas mecânicos perfurantes, não perfurantes,
químicos e outros. Tratamento cirúrgico do trauma perfurante ocular. Estrabismo: classificação, propedêutica básica e tratamento cirúrgico
e não cirúrgico. Ambliopia: prevenção, diagnóstico e tratamento. Uveítes: diagnóstico e tratamento dos principais tipos de uveítes:
toxoplasmose, Vogt-Koyanagi-Harada, Behçet, Tuberculose, uveítes reumáticas e herpéticas. AIDS e olho: diagnóstico e tratamento de
CMV, neurocriptococose, tuberculose, lues e outras alterações. Órbita. Oftalmopatia de Graves: diagnóstico e tratamento. Glaucoma:
diagnóstico e tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto e do glaucoma agudo. Retina: diagnóstico e tratamento do descolamento
de retina: conceitos gerais. Retinopatia diabética: diagnóstico e tratamento. Retinopatia hipertensiva: diagnóstico. Políticas de Saúde:
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO ORTOPEDISTA
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Código de Ética Médica. Princípios do atendimento clínico, anamnese, no diagnóstico e na orientação. Introdução ao estudo da
biomecânica. Biomecânica localizada (MMSS, MMII e Coluna). Embriologia humana. Histogênese óssea. Fisiologia e bioquímica óssea.
Consolidação e retardamento de consolidação das fraturas. Doenças ósseas metabólicas. Distúrbios congênitos da osteogênese do
desenvolvimento. Deformidades congênitas. Exame músculo articular. Osteomielites e pioartrites. Infecções ósseas específicas.
Tratamento de sequelas de paralisia infantil. Paralisia obstétrica. Paralisia cerebral. Cervicobraquialgias. Pé plano postural. Afecções
ortopédicas comuns da infância. Pé equinovaro congênito. Hallux Valgus. Lombalgia. Lombociatalgia e hérnia discal. Escoliose.
Espondilolise e espondilolistese. Epifisiolistese proximal do fêmur. Osteocondrites. Moléstia de Perthes. Displasia congênita do quadril.
Tratamento das artroses do MMII. Ombro doloroso. Tumores ósseos. Fraturas expostas. Fraturas de escafoide. Fraturas e luxações do
carpo. Fraturas do punho (fratura de Colles). Lesões traumáticas da mão. Fraturas dos ossos do antebraço. Fraturas supracondilianas do
úmero na criança. Fraturas e luxações da cintura Escapular. Fraturas do Úmero. Fraturas e Luxações da Cintura Pélvica. Fraturas do
Terço proximal do fêmur. Fraturas do colo do fêmur na criança. Fraturas supracondilianas do fêmur. Fratura do joelho. Lesões
ligamentares e meniscais do joelho. Fratura da diáfise tibial e Fraturas do tornozelo. Fratura dos ossos do tarso. Anatomia e radiologia em
Ortopedia e Traumatologia. Anatomia do sistema osteoarticular. Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. Anatomia
cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. Farmacologia. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios
básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO PEDIATRA
Código de Ética Médica. O recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido de termo e o prematuro,
diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN, infecções congênitas. Crescimento e desenvolvimento do lactente, préescolar e escolar. Adolescência: crescimento e desenvolvimento: principais características e variabilidade normal, principais problemas de
saúde do adolescente. Alimentação: aleitamento materno, orientações alimentares para a criança e para o adolescente. Imunização:
esquema básico, imunização em grupos de risco. Diarreia aguda e crônica. Aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento. Terapia
de reidratação oral. Afecções de vias aéreas superiores: aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento das principais afecções:
rinite, rinossinusite, otite, faringoamigdalite e laringite. Afecções de vias aéreas inferiores: aspectos epidemiológicos, diagnóstico e
tratamento das principais afecções: chiado no peito, asma e pneumonia. Distrofias: desnutrição, desvitaminoses, anemias carenciais:
aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento. Parasitoses intestinais: aspectos epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e
prevenção. Doenças infecciosas próprias da infância. AIDS na infância: diagnóstico inicial e cuidados na Unidade Básica de Saúde.
Problemas oftalmológicos mais comuns na infância. Tuberculose: aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas, diagnóstico e
tratamento. Infecção do trato urinário. Glomerulonefrite aguda. Insuficiência cardíaca congestiva. Hipotiroidismo congênito. Diabetes
mellitus. Anemias hemolíticas e púrpuras. Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na infância. Convulsões. Meningites. Artrites
e artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e adolescência. Dores recorrentes: abdominal, cefaleia e dor em
membros. Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e na adolescência. Dermatopatias
mais frequentes na infância e na adolescência. Problemas cirúrgicos e ortopédicos mais comuns na infância e na adolescência. A criança
vítima de maus-tratos: aspectos psicossociais, diagnóstico e conduta. Acidentes na infância. Aspectos epidemiológicos, diagnóstico e
conduta nos acidentes mais frequentes na infância e na adolescência. Saúde da Criança Brasileira. Alimentação. Desnutrição.
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Desidratação. Problemas ortopédicos. Morbidade e mortalidade infantil. Aleitamento materno: aspectos nutricionais, imunológicos,
psicoafetivos e socioeconômicos. Afecções mais comuns: infectocontagiosas, cirúrgicas, do aparelho digestivo, ortopédicas, do aparelho
respiratório, do aparelho cardiocirculatório, do aparelho urinário, endocrinológicas, do Sistema Nervoso Central, dermatológicas. Políticas
de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO PSIQUIATRA
Código de ética médica. Psiquiatria médica. Psiquiatria social e comunitária. Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos.
Transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos do humor. Transtornos ansiosos. Transtornos
alimentares. Transtornos da personalidade. Transtornos mentais da infância e adolescência. Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia.
Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de funcionamento mental. Modalidades psicoterápicas e psicodinâmicas. Desenvolvimento
psíquico. Adolescência e conflito emocional. Equipe multidisciplinar e ambulatoriais. Política e Diretrizes da Saúde Mental (Lei Federal nº
10.216, de 06/04/2001). Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL
Código de ética médica. Psiquiatria médica. Transtornos mentais orgânicos. Legislação referente à Saúde Mental e ao campo de proteção
da criança e do adolescente. Clínica psiquiátrica da criança e do adolescente: Nosografia, nosologia e psicopatologia. Terapêutica:
psicofarmacologia, psicoterapias. Processos e etapas do desenvolvimento infantil. Noções básicas de psicanálise aplicada ao campo da
saúde mental da criança, adolescente e suas famílias. Saberes e poderes no campo da saúde mental: impasses e confrontos. Políticas de
Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO REUMATOLOGISTA
Código de ética médica. Estrutura e função do tecido conectivo. Artrite reumatoide. Artrites infecciosas. Lúpus eritematoso sistêmico.
Esclerose sistêmica. Vasculites. Miopatias inflamatórias. Amiloidose. Gota. Policondrites. Osteoartrites. Artrites e doenças sistêmicas.
Reumatismo não articular. Tumores articulares. Políticas de Saúde: Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites e perspectivas.
Os demais itens do Edital de Abertura e de seus Anexos permanecem inalterados.
P R E F E I T U R A D O M U N I C Í P I O D E B A R R E T O S , Estado de São Paulo, em 28 de maio de 2015.
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