
 ANEXO IV 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

LEGISLAÇÃO DO SUS (POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE) LEIS VIGENTES E 

ALTERAÇÕES: 

Fundamentos do SUS. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção 

Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. 

Reforma Sanitária e Modelos. Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de 

nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária á Saúde. 

CARTILHA: ABC DO SUS - Doutrinas e Princípios - Ministério da Saúde - Secretaria 

Nacional de Assistência à Saúde. Cartilha “Entendendo o SUS” – Ministério da Saúde. O SUS 

de A a Z: garantindo saúde nos municípios / Ministério da Saúde, Conselho Nacional das 

Secretarias Municipais de Saúde. – 3. Ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. 

Humaniza SUS – Política Nacional de Humanização - A Humanização como Eixo Norteador 

das Práticas de Atenção e Gestão em Todas as Instâncias do SUS – Ministério da Saúde, 2004. 

Constituição Federal (artigos 196 a 200). Lei 8.080, de 19/9/91990 (com suas alterações) - Lei 

orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Lei 8.142, de 28/12/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde e dá outras providências. Portaria 2.203, de 05/11/1996 - Aprova a Norma 

Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde. 

Portaria 373, de 27/2/2002 - Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Norma Operacional 

da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. Resolução 399, de 22/2/2006 - Divulga o Pacto 

pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Compreensão e interpretação de textos. Variação linguística; gêneros de texto. Estilística: 

Figuras de linguagem. Coerência e coesão textuais. Semântica: Sinônimos; Antônimos; 

Homônimos; Parônimos. Ortografia oficial; acentuação gráfica. Ortografia: Dificuldades 

ortográficas. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos. Morfologia 

(Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral; Advérbio; 

Interjeição; Verbo-flexão. Substantivo: classificação, flexão, emprego. Adjetivo: classificação, 

flexão, emprego. Pronome: classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos 

átonos, formas de tratamento. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, 

correlação dos modos e tempos verbais, vozes. Advérbio: classificação e emprego. Coordenação 

e subordinação. Concordância verbal e nominal. Sujeito: classificação; Predicado: verbal, 

nominal e verbo – nominal. Regência verbal e nominal. Emprego do sinal indicativo da crase. 

Adjuntos adnominais e adverbiais. Pontuação. 

 

CONTEÚDO COMUM PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL e MÉDICO GENERALISTA: 

Abordagem da Família: Promoção à Saúde, Vacinação a Criança e no Adulto, Como lidar com 



o Paciente Fora da Possibilidade de Terapeuta de Cura, Obesidade, Avaliação do Risco 

Cardiovascular, Tabagismo, Tratamento de Alcoolismo, Dependência de Drogas. Sinais e 

Sintomas mais Freqüentes na Prática Clínica: Alterações da Pele da Criança e do Adulto, 

Alteração da Cavidade Oral, Afecções, Ano-Rectais, Tontura e Vertigem, Cefaléia, Dor 

Precordial, Dores Musculoesqueléticas, Afecções da Coluna Cervical, Lombalgia, Ombro, 

Dispepsia Funcional, Disúria e Hematúria, Dor Pélvica, Prostatismo, Epistáxes, Hemorragia 

Digestiva, Principais problemas Oculares, Síndrome de Olho Vermelho, Diarréia, Obstipação 

Intestinal, Transtornos Ansiosos, Depressão. Doenças Infecciosas: AIDS, Dengue e Febre 

Amarela, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Esquistossomose, Hanseníase, Hepatite, 

Leptospirose, Malária, Parasitoses Intestinais, Tuberculose. Atenção à Criança e o Adolescente: 

Semiologia Pediátrica, Crescimento Normal e Baixa Estatura, O desenvolvimento Normal e os 

Sinais de Alerta, Dieta e Nutrição do Lactente, Icterícias, Distúrbio Nutricional Calórico 

Protéico, Anemia, Raquitismo, Rinofaringites e Faringoamigdalites, Otites e Sinusites, Asma, 

Chiado no Peito, Pneumonias Agudas, Regurgitações, Vômitos e Refluxo- Gastroesofágicos, 

Diarréia Aguda e Persistente, Desidratação, Dores Recorrentes, Infecção Urinária, 

Glomerulenefrite Difusa Aguda, Problemas de Saúde na Adolescência, Principais Problemas 

Ortopédicos na Criança. Atenção ao Adulto: Hipertensão Arterial, Diabetes, Angina e Cuidados 

Pós-Infarto do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral, Insuficiência Cardíaca Congestiva, 

Insuficiência Arterial dos Membros, Doenças Alérgicas, Rino-sinusites, Asma, Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica, Câncer de Pulmão, Doença da Tireóide, Anemias, Artrite 

Reumatóide, Osteoartrose, Úlcera Péptica, Colecistite, Diverculite Aguda, Síndrome do 

Intestino Irritável, Infecções do Trato Urinário em Adultos e Idosos, Litíase Urinária, Eplepsia, 

Neuropatias Periféricas, Hérnias da Parede Abdominal, Queimaduras, Varizes dos Membros 

Inferiores. Atenção ao Idoso: Avaliação clínica do Idoso, doença de Alzheimer, Incontinência 

Fecal, Incontinência Urinária, Tremores e doenças de Parkinson, Alterações de Equilíbrio e 

Prevenção de Quedas no Idoso. Atenção à Mulher: Alterações do Ciclo Menstrual, Climatério, 

Diagnóstico de Gravidez e Contracepção, Anticoncepção na Adolescência, Doenças Benignas 

da Mama, Doença da Vulva e da Vagina, Pré-natal da Adolescência, Pré- natal, Prevenção do 

Câncer Genital Feminino e da Mama, Problemas mais Comuns na Gestação, Puerpério Normal 

e Aleitamento Materno. Aspectos Metodológicos da Vigilância da Saúde. Vigilância 

Epidemiológica.  

 

MÉDICO PEDIATRA: Código de Ética Médica; Doenças de Notificação Compulsória; 

Princípios do Atendimento Clínico: a importância da anamnese, o diagnóstico e a orientação; 

Neonatologia: exame físico e diagnóstico das condições do recémnascido (RN), cuidados com o 

RN normal e de baixo peso, principais características e morbidades mais comuns do RN normal 

e do prematuro, triagem neonatal: “teste do pezinho”, “teste da orelhinha” (teste de emissões 

otoacústicas), pesquisa do reflexo vermelho (triagem oftalmológica), desconforto respiratório, 

distúrbios metabólicos, icterícia; Atenção integral à criança em idade escolar: assistência 

individual e ações coletivas na escola e na creche; Adolescência: principais necessidades e 

problemas de saúde; Crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente: conceitos de 

normalidade e distúrbios mais comuns; Alimentação: aleitamento materno, necessidades 

nutricionais e higiene alimentar da criança e do adolescente; Imunizações: imunização ativa 

[calendários e atualizações (Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria), 

imunobiológicos especiais e centros de referência (CRIEs) e imunização passiva; Diarréia aguda 

e crônica: aspectos epidemiológicos, etiologia, diagnóstico e tratamento; Importância e 



operacionalização da terapia de reidratação oral; Doenças respiratórias: aspectos 

epidemiológicos, principais afecções da criança e do adolescente; diagnóstico e terapêutica. 

Propostas de intervenção na morbimortalidade; Acidentes: principais características da 

morbidade e mortalidade, diagnóstico e tratamento dos acidentes mais freqüentes na infância e 

adolescência; Distrofias: desnutrição, disvitaminoses, anemias carenciais; Aspectos sociais, 

Diagnósticos e tratamento; Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico; 

Particularidades das doenças infecciosas e parasitárias na infância - Parasitoses intestinais: 

aspectos epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e prevenção; doenças exantemáticas; 

hepatites; tuberculose (aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, abordagem diagnóstica e 

terapêutica); algumas das grandes endemias (dengue, esquistossomose, leptospirose e 

hanseníase); Síndrome da imunodeficiência adquirida na infância: Prevenção: aspectos 

relacionados ao período gestacional, perinatal e ao lactente jovem, definição e comunicação do 

diagnóstico (aspectos éticos e operacionais), aspectos éticos, clínicos e psico-sociais, 

classificação, abordagem especial em puericultura, abordagem terapêutica, imunizações e 

profilaxias; Problemas oftalmológicos mais comuns na infância; Afecções do dos rins e vias 

urinárias: Infecções do Trato urinário, Glomerulonefrite Aguda e Síndrome Nefrótica; 

Insuficiência Cardíaca Congestiva, Cardiopatias Congênitas, Endocardites, Miocardites e 

Pericardites; Choque; Hipotireoidismo Congênito, Diabetes Melittus; Anemias Hemolíticas, 

Congulopatias e Púrpuras; Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns da infância; 

Convulsões, meningites e encefalites; Dores recorrentes: cefaléia, dor abdominal e dor em 

membros; Artrites e Artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e 

adolescência; Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnósticos diferenciais 

na infância e adolescência; Afecções cirúrgicas mais comuns da criança e adolescência; 

Afecções dermatológicas freqüentes no atendimento da criança e do adolescente; Problemas 

ortopédicos mais comuns na infância e adolescência; Injúrias intencionais (violência) e não 

intencionais (acidentes): Aspectos psico-sociais, éticos e jurídicos, diagnóstico e condutas; 

traumatismo crânioencefálico (TCE); Intoxicações exógenas; Declaração de Nascido Vivo.  

 

MÉDICO PSIQUIATRA: Reforma Psiquiátrica Brasileira (Lei 10.216 e Portarias para sua 

implantação de 2001 a 2006). Organização da atenção em Saúde Mental: rede de atenção e 

reabilitação psicossocial. Epidemiologia dos transtornos mentais. Descrições clínicas e 

diretrizes diagnósticas. Transtornos mentais orgânicos, incluindo somáticos; transtornos mentais 

e de comportamento, decorrentes do uso de substâncias psicoativas; esquizofrenias, transtornos 

esquizotípicos e delirantes: transtornos do humor (afetivos); transtornos neuróticos, 

relacionados ao estresse e somatoformes; síndromes comportamentais, associadas a 

perturbações fisiológicas e fatores físicos; transtornos de personalidade e de comportamento 

adulto; retardo mental; transtorno do desenvolvimento psicológico; transtornos emocionais e de 

comportamento, com início, usualmente, na infância e adolescência; transtorno mental não 

especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: individual/grupal/familiar. Psiquiatria social e 

prevenção. Organização da atenção em Saúde Mental 

 

MÉDICO ESPECIALISTA (PLANTÃO): Cinemática do trauma. Avaliação e Atendimento 

Iniciais do Politraumatizado. Vias aéreas e Ventilação. Choques. Trauma Torácico. Trauma 

Abdominal. Trauma Cranioencefálico. Trauma Raquimedular. Trauma Musculoesquelético. 

Lesões provocadas por queimaduras e frio. Trauma na criança. Trauma no idoso. Trauma na 



mulher. Transferência para tratamento definitivo e regulação médica. Gerenciamento de 

desastres. Reconhecimento de arritmias. Cardioversão, desfibrilação e utilização do 

desfibrilador externo automático (DEA). Suporte básico de vida. Acidente Vascular Cerebral, 

coma, cefaleias, epilepsia e neuropatias periféricas. . Síndromes Coronarianas Agudas. 

Emergências respiratórias. Reanimação cardiopulmonar. Emergências obstétricas. Emergências 

psiquiátricas. Atendimento a múltiplas vítimas. Analgesia e sedação. Doenças hepáticas, da 

vesícula e vias biliares. Doenças do sistema imune. Doenças renais. Intoxicações exógenas e 

acidentes por animais peçonhentos. Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo. 

Diabetes e hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca e valvulopatias. Doenças hematológicas. 

Doenças infectocontagiosas. Distúrbios hidroeletrolíticos, ácido - básicos e metabólicos. 

Diarreias agudas e crônicas, gastrite, úlcera péptica, pancreatites, doenças inflamatórias 

intestinais. Antibioticoterapia. Emergências ginecológicas. Acidentes por submersão e corrente 

elétrica. 

 

 


