
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DO MUNICIPIO DE LONDRINA

EDITAL Nº 026/2009-GSAP/DGTES/AMS

O Diretor Superintendente da Autarquia Municipal de Saúde, juntamente com o Secretário Municipal de 

Gestão Pública, tornam pública a retificação do ANEXO I - Programas de Provas do Edital nº 023/2009-GSAP/

DGTES/AMS, conforme segue:

1- Para  o  cargo  de  Promotor  de  Saúde  Pública  na  função  de  Serviço  de  Enfermagem,  fica 

EXCLUÍDO o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos abaixo discriminado:

O Processo de enfermagem: avaliação; diagnóstico de enfermagem; planejamento; implementação; análise final; Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Assistência de Enfermagem Perioperatória: Assistência de enfermagem no 
período pré-operatório; Assistência de enfermagem no período pós-operatório; Cuidados com o paciente portador de 
patologias da vias respiratórias; Infecção das vias aéreas superiores; pneumonia; DPOC. Assistência a pacientes com 
distúrbios cardíacos: angina do peito; infarto do miocárdio; pericardite. Cuidados à mulher e a homens com distúrbios do 
sistema reprodutor: infecções do sistema reprodutor feminino; pacientes submetidos à prostatectomia. Enfermagem em 
emergência: Controle do choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos; emergências de temperatura; medidas de 
ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de 
substâncias químicas. Cuidados de enfermagem em pacientes com distúrbio urinário e renal: manutenção da drenagem 
urinária adequada; retenção urinária; cálculo renal; infecção das vias urinárias baixas. Assistência de enfermagem ao 
paciente  que  sente  dor.  Assistência  de  enfermagem  ao  paciente  com  problemas  digestivos  e  gastrintestinais. 
Biossegurança nos serviços de saúde hospitalares: métodos de desinfecção e esterilização de materiais; cuidados aos 
profissionais de saúde acidentados com material biológico. Serviço de Controle de Infecção Hospitalar: Procedimentos 
para Lavagem básica das mãos; Atividades de Capacitação em Serviço; Atividades de Vigilância; Atividades de Controle 
ou Interferência..”

2- Para  o  cargo  de  Promotor  de  Saúde  Pública  na  função  de  Serviço  de  Enfermagem,  fica 

INCLUÍDO o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos abaixo discriminado:

ÉTICA PROFISSIONAL.  SAÚDE DA CRIANÇA:  Crescimento e desenvolvimento: desenvolvimento e crescimento normal e 
suas  variações,  avaliação  do  crescimento  e  desenvolvimento  neuropsicomotor,  principais  problemas do  desenvolvimento 
neuropsicomotor. Programas de saúde da criança municipal, estadual e federal (vigilância ao Recém nascidos de risco, AIDPI, 
CRAAL, vigilância nutricional e outros). Problemas ambulatoriais mais freqüentes: Infecções respiratórias agudas, verminoses, 
dermatopatias  (dermatite  das  fraldas,  sudamina,  impetigo,  dermatoparasitoses,  micoses,  dermatite  seborréica,  Diarréia  / 
Desidratação / TRO). Aleitamento materno. Programa Nacional de Imunizações. Doenças previníveis por imunização. (Rubéola, 
Sarampo,  Poliomielite,  Coqueluche,  Tuberculose,   Difteria,  Tétano,  hepatites,  meningites,  caxumba, varicela).  SAÚDE DA 
MULHER:  Assistência ao  Pré- natal. Planejamento Familiar. Prevenção ao Câncer Cérvico Uterino e de Mamas.  Aleitamento 
Materno. Doenças Sexualmente transmissíveis. SAÚDE DO ADULTO: Programa de Assistência Diabetes Mellitus. Programa de 
Assistência  Hipertensão  Arterial.   DST/AIDS.  Doenças  mais  freqüentes  na  rede  de  Atenção  Primária.  Doenças  Infecto-
contagiosas. EPIDEMIOLÓGIA: Indicadores de Saúde (Indicadores de Morbidade e de Mortalidade). Vigilância Epidemiológica à 
Doenças de Notificação Obrigatória. Cadeia Epidemiológica da transmissão das Doenças. Sistema de Informações em Saúde. 
PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SAÚDE.  POLÍTICA DE SAÚDE: Evolução da Política de Saúde. SUS. Legislação 
e financiamento. (Leis Orgânicas, Constituição, Normas Operacionais). Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da 
Familia.  IMUNIZAÇÃO:  Principios  Básicos  em  Imunologia.  Calendário  Básico  de  Vacinas  no  Município  de  Londrina. 
Indicação/Contra-indicação de Imunobiológicos. Conservação de Imunobiológicos/ Rede de Frio. Cobertura Vacinal.
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3- Para  o  cargo  de  Promotor  de  Saúde  Pública  na  função  de  Serviço  de  Farmacêutico 

Bioquímico, fica EXCLUÍDO o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos abaixo discriminado:

Legislação farmacêutica, ética profissional,  gestão da farmácia hospitalar,  sistema de distribuição de medicamentos: 
coletivo, individualizado e dose unitária. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de formulações; manipulação 
de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de medicamentos sólidos e 
líquidos;  controle  de  qualidade.  Farmacotécnica  de  produtos  estéreis:  reconstituição,  diluição  e  estabilidade  de 
medicamentos injetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções para 
nutrição parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação 
de  quimioterápicos  antineoplasicos;  validação  de  processos.  cálculos  em  farmácia,  gestão  de  estoque:  aquisição, 
armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: 
vias de administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que 
interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de 
medicamentos  em  populações  especiais:  neonatos,  crianças,  gestantes,  idosos;  utilização  de  medicamentos  em 
condições  especiais:  insuficiência  renal,  hepática,  cardio  vascular  e  respiratória.  Farmacocinética:  conceitos  gerais; 
parâmetros farmacocinéticos;  metabolismo de medicamentos;  margem terapêutica;  posologia;  fatores que alteram a 
farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica; metodologia de monitorização. farmácia clínica e atenção 
farmacêutica: conceitos; uso racional de medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas relacionados ao 
medicamento;  monitorização  da farmacoterapia;  farmacoepidemiologia:  farmacovigilância  e  estudos de utilização  de 
medicamentos.  Farmacoeconomia:  conceitos  gerais;  análise  custos-benefício,  custo-utilidade  e  custominimização. 
Seleção de medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos.

4- Para  o  cargo  de  Promotor  de  Saúde  Pública  na  função  de  Serviço  de  Farmacêutico 

Bioquímico, fica INCLUÍDO o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos abaixo discriminado:

Coleta e processamento de materiais biológicos – fezes, urina, sangue, secreções e líquidos biológicos. Interpretação clínica 
laboratorial  do  hemograma  e  exames  correlatos.  Estudo  da  hemostasia  e  coagulação.  Diagnósticos  imunológicos. 
Imunohematologia. bioquímica clínica. Análise laboratorial de líquidos biológicos – interpretação clínico-laboratorial. Análise de 
gases sanguíneos, ph e eletrólitos. parasitologia clínica. Cultura de urina, fezes, secreções e líquidos corpóreos. Microbiologia 
clínica.  Urinálise.  biossegurança  em  serviços  de  saúde.  Legislação  em  vigilância  sanitária:  regulamento  técnico  para 
funcionamento do laboratório clínico (rdc 302) e regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 
(rdc 306).

5- Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina, 27 de novembro de 2009.

Agajan A. Der Bedrossian Marco Antonio Cito

Diretor Superintendente da AMS Secretario de Gestão Pública
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