PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI

ESTADO DO PARANÁ
ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA 201/2011 – DOS CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS
SECRETARIA DA SAÚDE
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; ortografia oficial; classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no
texto; concordâncias verbal e nominal; tempos simples e tempos compostos dos verbos; conjugações verbais; colocação de pronomes
nas frases; sintaxe: termos essenciais e acessórios da oração; tipos de predicado; classificação das palavras quanto ao número de
sílabas; dígrafos, encontros vocálicos e consonantais; divisão silábica; processos de formação de palavras: derivação, composição e
outros processos; usos de “porque”, “por que”, “porquê”, “por quê”; usos de “mau” e “mal”; semântica: sinonímia, antonímia.
MATEMÁTICA
Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no
divisor. Resolução de situações problema.
CONHECIMENTOS GERAIS
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema,
jornais, revistas, televisão, música e teatro.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 101: AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS
Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e
Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose,
Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose,
Hepatites, Controle Qualidade da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário.
CARGO 102: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Noções de Políticas e sistemas de saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde (SUS); Atenção primária em saúde; Promoção à saúde;
Vigilância à saúde. História do PACS/ESF; Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB); O trabalho do Agente Comunitário de Saúde; O
Agente Comunitário de Saúde como um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Unidade de Saúde da Família, princípios éticos do
trabalho em saúde, atribuições de cada membro da Equipe de Saúde da Família e das Equipes de Saúde Bucal; Competências e habilidades
do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento das famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; conceitos em
epidemiologia; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo, poluição, saneamento básico, esgoto e lixo); Doenças
mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial,
Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Relações entre os seres vivos, ciclos biológicos das principais parasitoses; Higiene e conservação de
alimentos; Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: Transformações do Corpo Humano, Planejamento
Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, Imunização, Puerpério:
Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais
Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes);
Educação em saúde. Dengue.
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação;
elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de
linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos
(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe
da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por
coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e
suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e
modos verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação
pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico.
INFORMÁTICA
Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador
de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto
(Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet,
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
CONHECIMENTOS GERAIS
Lei Orgânica do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com
as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
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Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 301: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF
Recepção do Paciente: ficha clínica e organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material
necessário. Isolamento no campo operatório. Manipulação e classificação e materiais odontológicos. Revelação e montagem de radiografias
intra-orais. Preparo do paciente para o atendimento. Auxilio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene
bucal junto a cadeira operatória. Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. Orientação ao
paciente sobre higiene bucal. Confecção de modelos em gesso. Esterilização de material. Conhecimentos básicos de funcionamento de uma
clinica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados. Instrumentação de materiais. Normas biossegurança.
CARGO 302: TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF
Noções de Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde: 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 de
2002, Atenção primária em saúde; Promoção à saúde; Vigilância à saúde. História do PACS/ESF; Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB); Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional: Princípios
Básicos; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; Trabalhar em equipe; Unidade de Saúde da Família, atribuições de
cada membro da Equipe de Saúde da Família e das Equipes de Saúde Bucal; Noções básicas de Vigilância Epidemiológica; Introdução à
enfermagem e técnicas de enfermagem, noções de nutrição e dietética; Atendimento em saúde no domicílio; Curativos: Tipos de ferimentos,
potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Medidas de prevenção e controle de infecções; Limpeza, assepsia, antissepsia,
desinfecção e esterilização; Noções de Controle de Infecção Hospitalar; Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e
mensuração, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro; Princípios da administração de medicamentos: terapêutica
medicamentosa, vias de administração, noções de farmacoterapia; Condutas do Técnico de Enfermagem na Saúde Mental; Doenças
Transmissíveis; Imunização: Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação);
Saneamento Básico: Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher: Planejamento familiar, gestação (pré- natal), parto e puerpério,
aleitamento materno, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e
Puerpério e nas Emergências Obstétricas; Assistência de Enfermagem em Pediatria; Enfermagem em Saúde do Adulto; Enfermagem em
Saúde do Idoso. O paciente cirúrgico: cuidados pré e pós operatórios; Primeiros socorros: traumatismos, fraturas; queimaduras; hemorragias;
coma diabético; reanimação cardio-pulmonar.; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências.
CARGO 303: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do
aparelho estomatognático. Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária
através da representação gráfica e numérica. Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição. Noções gerais de
microbiologia. Meios de proteção de infecção na prática odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes.
Formação e colonização da biofilme oral. Higiene bucal: importância, definição e técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação,
características clinicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco. Uso de
fluoretos como medicamentos em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas
de afiação do instrumental periodontal. Técnicas para esterilização de material. Proteção do complexo dentina-pulpa. Técnicas de aplicação
de materiais restauradores. Conceitos de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal.
Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentais odontológicos.
Sistema Único de Saúde: Lei n 0 8.080 de 19/09/90. Lei n 0 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 de 2002. Programa de Infecção Hospitalar. Programa
Brasil Sorridente. Conselho Regional de Odontologia: Código de Ética. Exercício Profissional: Princípios Básicos. Regulamentação do
Exercício Profissional e Relações Humanas. Planejamento Estratégico. Atenção Primaria em Saúde. Processo saúde/doença. Prevenção de
Doenças. Vigilância à Saúde. Historia do PACS/ESF. Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Sistema de Informação da
Atenção Básica – SIAB. Trabalhar em equipe. Unidade da Saúde da Família: atribuições de cada membro da Equipe de Saúde da Família e
das Equipes de Saúde Bucal. Acolhimento. Produção e vínculo e responsabilização. Programação de ações e construção de agenda
compartilhada. Educação permanente. Abordagem à saúde familiar. Fundamentos da assistência à família em saúde. Processo saúdedoença das famílias e do coletivo. Visita domiciliar no contexto da Saúde da Família. Atendimento em saúde no domicílio.
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos
de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4.
Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste,
conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração (período simples;
termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 8.
Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12.
Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação de tempos
compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo
semântico.
INFORMÁTICA
Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador
de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto
(Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet,
Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
CONHECIMENTOS GERAIS
Lei Orgânica do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com
as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional.
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Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 401: CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF
Técnicas de Anestesiologia. Prevenção e Promoção da Saúde em Odontologia. Exame Geral do Paciente. Principio da Abordagem e
Prevenção de Infecções Odontogênicas. Traumatismo Dentário. Princípios de Diagnóstico Diferencial e Biópsia. Abordagem do Paciente sob
Radioterapia e Quimioterapia. Biossegurança. Técnicas Radiográficas e Interpretações Radiográficas. Patologia dos Tecidos Moles e Duros da
Cavidade Oral. Biofilme oral. Dentística Operatória e Restauradora. Epidemiologia da cárie e doença periodontal. Semiologia e tratamento da
cárie dentária e das doenças periodontais. Métodos de Prevenção da Cárie e Doença Periodontal. Uso tópico e sistêmico do Flúor. Princípios
básicos do atendimento em odontopediatria. Materiais dentários. Estomatologia. Cirurgia Oral Menor. Dentes inclusos e suas classificações.
Farmacologia: uso de antibióticos, antinflamatórios e drogas hemostáticas – indicações e contra indicações. Odontologia preventiva.
Ortodontia. Periodontia. Terapêutica de Emergência e Urgência em Odontologia. Hepatites Virais. Aids. Imunizações. Dentição decídua:
tratamento e prognóstico. Atendimento ao paciente de risco: Cardiopata, Hipertenso, Diabético e Himuno-deprimido. Política Nacional de
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema de Planejamento do SUS.
Política Nacional de Promoção de Saúde. Proteção do complexo dentino-pulpar.. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde
bucal. Sistema Único de Saúde: Lei n 0 8.080 de 19/09/90. Lei n0 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 de 2002. Programa de Infecção Hospitalar. Programa
Brasil Sorridente. Conselho Regional de Odontologia: Código de Ética. Exercício Profissional: Princípios Básicos. Regulamentação do Exercício
Profissional e Relações Humanas. Planejamento Estratégico. Atenção Primaria em Saúde. Processo saúde/doença. Prevenção de Doenças.
Vigilância à Saúde. Historia do PACS/ESF. Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Sistema de Informação da Atenção Básica –
SIAB. Trabalhar em equipe. Unidade da Saúde da Família: atribuições de cada membro da Equipe de Saúde da Família e das Equipes de
Saúde Bucal. Acolhimento. Produção e vínculo e responsabilização. Programação de ações e construção de agenda compartilhada. Educação
permanente. Abordagem à saúde familiar. Fundamentos da assistência à família em saúde. Processo saúde- doença das famílias e do coletivo.
Visita domiciliar no contexto da Saúde da Família. Atendimento em saúde no domicílio.
CARGO 402: ENFERMEIRO DO PSF
Noções de Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde: 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, Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de
Enfermagem – Lei nº. 7498 do Exercício Profissional: Princípios Básicos; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas;
Sistematização da Assistência de Enfermagem; Planejamento Estratégico; Atenção primária em saúde; Processo Saúde/Doença; Educação
em Saúde, Promoção à saúde, Prevenção de Doenças; Vigilância Epidemiológica. Vigilância à saúde. História do PACS/ESF; Normas e
Diretrizes da Estratégia Saúde da Família; Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB); Trabalhar em equipe; Unidade de Saúde da
Família, atribuições de cada membro da Equipe de Saúde da Família e das Equipes de Saúde Bucal; Acolhimento; produção de vínculo e
responsabilização, programação de ações e construção agenda compartilhada, educação permanente; Abordagem à saúde familiar;
Fundamentos da assistência à família em saúde; processo saúde doença das famílias e do coletivo, a visita domiciliar no contexto da Saúde da
Família; atendimento em saúde no domicílio; Epidemiologia; Doenças Infecciosas e Parasitárias; Prevenção e controle de infecções; Doenças
Transmissíveis; Técnicas de Enfermagem; Enfermagem em Saúde da Mulher; Aleitamento Materno; Saúde da Criança e do Adolescente;
Saúde do Adulto; Saúde do Idoso; Imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, Administração e Validade). CCIH.
Saúde Mental; Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: do sangue,
respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da
pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material.
CARGO 403: MÉDICO PSF
Noções de Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde: 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 de 2002,
Conselho Regional de Medicina; Código de Ética; Lei do Exercício Profissional: Princípios Básicos; Regulamentação do Exercício Profissional e
Relações Humanas; Planejamento Estratégico; Atenção primária em saúde; Processo Saúde/Doença; Educação em Saúde, Promoção à
saúde, Prevenção de Doenças; Vigilância à saúde. História do PACS/ESF; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família; Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB); Trabalhar em equipe; Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a
promoção, prevenção e recuperação da saúde; Unidade de Saúde da Família, atribuições de cada membro da Equipe de Saúde da Família e
das Equipes de Saúde Bucal; Abordagem à saúde familiar; Fundamentos da assistência à família em saúde; processo saúde doença das
famílias e do coletivo, a visita domiciliar no contexto da Saúde da Família; atendimento em saúde no domicílio; Acolhimento; produção de
vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política nacional de humanização; programação de ações e construção
agenda compartilhada, educação permanente.
Doenças infecciosas e parasitárias: rubéola, sarampo, caxumba, encefalites, varicela zoster, hepatites, raiva, mononucleose, enteroviroses,
herpes simples, difteria, salmoneloses, tuberculose, hanseníase, estreptococcias, blenorragia, conjuntivites, parasitoses intestinais, chagas,
toxoplasmose, esquistossomose, lues, escabiose, pediculose, blastomicose, candidiase, calazar, malária, meningites, AIDS.
Epidemiologia especial: características do agente, hospedeiros e meios importantes para transmissão. Aspectos mais importantes dos
diagnósticos clínico e laboratorial e do tratamento. Medidas e profilaxia. Cólera, difteria, doenças de Chagas, doenças meningocócicas,
esquistossomose, dengue, febre amarela, febre tifoide, hanseníase, hepatite por virus, leptospirose, leishmaniose, malária, meningite
bacteriana e viriais, poliomielite, raiva humana, sarampo, tétano, tuberculose. Epidemiologia operacional: notificação compulsória.
Atenção à saúde da criança e do adolescente: puericultura: crescimento; desenvolvimento; nutrição e aleitamento materno; imunização.
Assistência ao recém nascido: na sala de parto; RN com possibilidade de infecção bacteriana; transporte do RN; exame físico do RN. Exame
físico do lactente e seus problemas mais prevalentes. Distúrbios mutricionais da criança: desnutrição, anemia ferropriva, outras anemias;
obesidade infantil. Febre em crianças: abordagem diagnóstica e terapêutica: infecções respiratória agudas (processo viral e bacteriano), otite,
sinusite, amigdalite, adenoidite, criança com pneumonia; sinais de alerta em criança com febre (meningites, septcemia, encefalites). Diarreia /
desidratação: diagnótico e conduta. Parasitoses intestinais. Edema e alterações urinárias em pediatria: GNDA; síndrome nefrótica, infecção
urinária,proteção contra acidentes e violência doméstica contra a criança e o adolescente: problemas clínicos mais prevalentes na
adolescência. Linfadenopatias e análise do hemograma: leucemia linfoide aguda.
Atenção à saúde da mulher: ginecologia na atenção primária: anticoncepção / planejamento familiar; paciente com alterações menstruais:
sangramento uterino anormal, paciente com amenorreia, sangramento co uso de anticoncepcional; paciente com dor pélvica (aguda, crônica e
cíclica); secreção vaginal e prurido vulvar (mucorreia, vulvovaginite, cervicites, prurido vulvar): exames importantes (bacterioscopia direta, ph
vaginal); prevenção do câncer de colo uterino: exame direto e utilizando ácido acético (resultados anormais); climatério e osteoporose na
mulher; doenças benigna da mama; câncer de mama (prevenção secundária). Obstetrícia na atenção primária: assistência pré-natal:
alterações fisiológicas na mulher, crescimento fetal, exames importantes e imunização. Orientações gerais e queixas prevalentes simples na
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gestação: nutrição, exercício físico, câimbras,dor abdominal, manchas na pele, náuseas, dor lombar e dor epigástrica, uso de fármacos e outras
exposições na gestação e lactação. Hipertensão na gestação; diabetes e gestação. Infecções na gestação: vulvovaginites, urinárias, varicela,
toxoplasmose, sífilis e transmissão vertical de HIV. Crescimento intrauterino retardado. Assistência ao parto normal; cuidados no puerpério,
depressão e psicose puerperal; gravidez de alto risco.
Atenção à saúde do adulto: cansaço e fadiga; febre; perda de peso involuntária; cefaleia; vertigens e tonturas; dispepsia funcional e ulcerosa,
RGE; náuseas e vômitos; problemas digestivos baixos; dispneia e dor torácica: cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca congestiva e
sopros (valvopatia); arritmias; paciente com patologia renal / insuficiência renal; doenças da tireoide; hipertensão arterial sistêmica;
dislipidemias; diabetes mellitus; abordagem do paciente com morbidades associadas a HAS / dislipidemias; diabetes / obesidade; acidente
vascular cerebral.
Ética médica: funções do conselho de medicina; publicidade médica, corpo clínico: diretor clínico, diretor técnico e comissão de ética do
hospital; transferência inter hospitalar; relações interpessoais entre profissionais médicos, direitos dos médicos, relação médico-paciente e
familiares; responsabilidade profissional.
Problemas clínicos e cirúrgicos prevalentes na atenção primária: problemas clínicos: convulsão na criança e no adulto: convulsão febril, estado
de mal epilético, epilepsia no alcoólatra e epilepsia na gravidez; asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (adulto e crianças); resfriados,
gripes e pneumonias; rinite alérgica (adulto e criança); problemas de pele: eczemas, dermatoses e eritematodescamativas, manchas, nevos
melanocíticos e melanomas, piodermites e escabiose; reumatismo em geral: dor mono e poliarticular, artrites, bursites, tendinites e neuropatias
de compressão, lúpus; anemias no adulto e na criança: hemotransfusão; doenças prevalentes em urologia (incluindo próstata e cálculo renal).
Problemas cirúrgicos: queimaduras, insuficiência vascular periférica e úlceras de membros; diagnóstico das patologias cirúrgicas mais
frequentes e encaminhamentos necessários (apendicite, câncer de próstata, hérnias, litíase biliar).
Atenção aos problemas psiquiátricos prevalentes na atenção primária: transtornos ansiosos e uso de ansiolíticos: transtorno de ansiedade
generalizada; transtorno de pânico. Transtornos conversivos, somatoformes e psicossomáticos: depressão; transtorno bipolar; alcoolismo e
outras dependências químicas; esquizofrenia e uso de antipsicóticos; noções de psicofarmacoterapia: ansiolíticos; antidepressivos;
antipsicóticos; estabilizantes do humor; anticolinérgicos.
Atenção ao idoso: incontinência urinária; osteoporose, paciente idoso acamado; demência; mal de Parkinson, promoção e manutenção da
saúde do idoso.
Emergência clínica: acidentes por animais peçonhentos; envenenamentos agudos; reações alérgicas graves; noções básicas sobre o paciente
politraumatizado (teórico – ATLS); transporte do paciente grave.
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