Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
Fundo Municipal de Saúde

PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO
PARA A PROVA ESCRITA PROCESSO SELETIVO MÉDICO
PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA.
A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, por intermédio da Gerência
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Saúde, situada à
Av. Dr. Carlos Rebelo Júnior nº 265 – Vila Paraíba, nesta cidade, no
uso de suas atribuições, que dispõe sobre a contratação de
servidores para atender as necessidades temporárias do serviço,
torna-se público as normas gerais para o processo de seleção de
médico nas seguintes especialidades: Ginecologista/Obstetra,
Ultrassonografista, Otorrinolaringologista, Trabalho, Geriatra,
Neurologista, Oftalmologista, Mastologista, Cardiologista, Auditor,
Pediatra, Pneumologista,Dermatologista, Vascular, Clinico Geral,
Cirurgião Geral,Ortopedista e Neurocirurgião, para fins de
contratação temporária e formação de cadastro de reserva.
1. OBJETIVO
Selecionar profissionais médicos para exercício
Básicas de Saúde e Urgência Emergência.

nas Unidades

2. PÚBLICO ALVO
Graduados, inseridos no Sistema único de Saúde SUS ou não, da
seguinte categoria: médico
3. DAS VAGAS
Serão ofertadas vagas de médico e cargas horárias, nas seguintes
especialidades:
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MÉDICO DE AMBULATÓRIO

Cargo
Médico
GinecologistaObstetra
Ambulatório

Vagas

Formação

Carga Salário R$
horária

1

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência em
Ginecologia/
Obstestrícia com
respectivo Registro

4,78/hora

Médico
1
Ultrassonografista
Ambulatório

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência Médica
em
Ultrassonografia
com respectivo
Registro

4,78/hora

Médico
1
Otorrinolaringologi
sta-Ambulatório

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência Médica
em
Otorrinolaringologia
com Respectivo
Registro

4,78/hora

Médico do
Trabalho
Ambulatório

1

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência Médica
do Trabalho com
respectivo Registro

4,78 hora

Médico GeriatraAmbulatório

1

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência Médica
em Geriatria com
respectivo Registro

4,78 hora

Médico

1

Ensino Superior em p/h

4,78 hora
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Neurologista Ambulatório

Medicina e
Residência Médica
em Geriatria com
respectivo Registro

Médico
OftalmologistaAmbulatório

1

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência Médica
em Oftalmologia
com respectivo
Registro

4,78 hora

Médico
Mastologista Ambulatório

1

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência Médica
em Mastologia com
respectivo Registro

4,78 hora

Médico
Cardiologista Ambulatório

2

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência Médica
em Cardiologia
com respectivo
Registro

4,78 hora

Médico Auditor

1

Ensino Superior em p/h
Medicina com
especialização em
Auditoria com
respectivo
Resgistro

4,78 hora

Médico- Pediatra 2

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência Médica
em Pediatria c/
respectivo Registro

4,78 hora

Médico
Pneumologista

1

Ensino Superior em p/h
Medicina Médica
Pneumologia com
respectivo Registro

4,78 hora

Médico

1

Ensino Superior em p/h

4,78 hora
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DermatologistaAmbulatório

Medicina e
Residência Médica
em Dermatologia
com respectivo
Registro

Médico Vascular- 1
Ambulatório

Ensino Superior em p/h
Medicina e
Residência Médica
em Vascular com
respectivo Registro

4,78 hora

MÉDICOS URGÊNCIA EMERGÊNCIA

Cargo

Vagas

Formação

Carga Salário R$
horária

Médico-Clinico 10
geral

Ensino Superior em Limitado R$
medicina c/
a 44 hs 642,00
respectivo Registro
por
plantão
de 12 hs

MédicoPediatria

4

Ensino Superior em Limitado R$
Medicina e
a 44 hs 642,00
Residência Médica
por
em Pediatria c/
plantão
respectivo Registro
de 12 hs

MédicoCirurgião
Geral

2

Ensino Superior em Limitado R$
Medicina e
a 44 hs 642,00
Residência Médica
por
em Cirurgia Geral
plantão
c/ respectivo
de 12 hs
Registro

Médico
Ortopedista

4

Ensino Superior em Limitado R$
Medicina e
a 44 hs 642,00
Residência Médica
por
em Ortopedia c/
plantão
respectivo Registro
de 12 hs
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Médico
Ginecologia
Obstetrícia

3

Médico
3
Neurocirugião

Ensino Superior em Limitado R$
a 44 hs 642,00
Medicina e
Residência em
por
Ginecologia/Obstetr
plantão
icia c/ respectivo
de 12 hs
Registro
Ensino Superior em Limitado R$
Medicina e
a 44 hs 642,00
Residência Médica
por
em Neurocirurgia
plantão
com respectivo
de 12
Registro
horas

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão realizadas nos dias 07 a 11, 14,16,17 e 18
de novembro no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
horas, na Secretaria Municipal da Saúde, situada à Av. DR. Carlos
Rebello Júnior, 265, Vila Paraíba.
4.2 SÃO CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
4.2.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado, cidadão português a quem
foi definida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto
Federal 70.436/72 ou estrangeiro nos termos da Emenda
Constitucional n° 19/98.
4.2.2 Não registrar antecedentes criminais;
4.2.3 Ter, na data da inscrição, idade mínima de 18 anos de idade;
4.2.4 Gozar de boa Saúde Física e Mental;
4.2.5 Estar no gozo dos direitos políticos e civis e estar quite com o
Serviço Militar;
4.2.6 - Possuir Curso registrado no Conselho Regional Medicina.
4.2.7 Não ter sido demitido “ a bem do serviço público” nas esferas:
Federal, Estadual ou Municipal da Administração direta ou indireta.
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4.3 NO ATO DA INSCRIÇÃO O CANDIDATO
APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

DEVERÁ

4.3.1 Cédula de Identidade;
4.3.2
Formulário
de
inscrição
preenchido
legivelmente,
acompanhado de xerox do documento de identidade;
4.3.3 As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por
procuração individual, mediante entrega do respectivo mandato,
acompanhado de cópia do documento de identidade do candidato. O
procurador deverá apresentar o seu documento de identidade.
4.3.4 Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou Internet.
Não serão aceitas as inscrições fora do dia, horário e local
estabelecido neste edital.
4.3.5 Se aprovado, o candidato, por ocasião da contratação deverá
apresentar, além dos documentos constantes no presente edital, os
seguintes: Título Eleitoral, Quitação com o Serviço Militar, C.P.F.,
Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, atestado de
antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem
solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
4.3.6 A inscrição implica conhecimento e aceitação das condições
definidas nestas Normas, sobre as quais não poderão alegar
desconhecimento;
5. DA PROVA
5.1. O Processo Seletivo será realizado através da aplicação de
Prova Escrita que terá caráter eliminatório.
5.2. A prova escrita será avaliada na escala de “0” (zero) a “100”
(cem) pontos composta de questões em forma de teste de múltipla
escolha.
5.3. Não será permitida vistas de provas.
5.4. O conteúdo programático se encontra descrito no item 12
5.5. A duração da Prova será de 2 (duas) horas.
5.6. Será considerado aprovado o candidato que obtiver 50 pontos
ou mais na prova escrita.
6. DAS NORMAS
6.1 LOCAL-DIA-HORÁRIO:
A prova Objetiva será realizada na cidade de Guaratinguetá
Estado de São Paulo, conforme a necessidade e conveniência
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da administração, com data prevista para o dia 04 de dezembro
2011 em locais e horários que serão divulgados oportunamente
na site
e
no Jornal Oficial da Prefeitura Municipal de
Guaratinguetá.
6.2 Não haverá convocação por via postal (carta ou telegrama )
para realização da prova. Os candidatos inscritos estão
automaticamente convocados para a prova conforme item 6.1
6.3. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova pelo
menos 30 (trinta) minutos antes da hora marcada, munidos de
comprovante de inscrição, documento oficial de identidade, com foto
no original, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e
borracha.
6.4 O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a
permitir, com clareza, a identificação do candidato.
6.5 Não será admitido na sala da prova o candidato que se
apresentar após o horário estabelecido para fechamento dos portões
( 09:00 horas) ou que não estiver portando o documento apto a sua
identificação;
6.6 Será eliminado da prova o candidato que for surpreendido em
comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro,
anotações, impressos e outros meios.
6.7 Não será permitido uso de qualquer aparelho eletrônico ou de
comunicação: bip, telefone celular, relógio digitaL, walkmen, agenda
eletrônica, notebook, e outros.
6.8 Será eliminado da prova o candidato que perturbar, de qualquer
modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.
6.9 No término da prova, os dois últimos candidatos deverão sair
da sala no mesmo momento. Em hipótese alguma poderá
permanecer um único candidato em sala com Fiscal de provas.
6.10 Os candidatos somente poderão ausentar-se da sala depois
de decorridos 30 minutos do início da prova.
6.11 O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo
alegado, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua
conseqüente eliminação.
6.12 Não serão fornecidos exemplares das provas aos candidatos,
mesmos após o encerramento do processo seletivo.
7 DOS RECURSOS
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Para interposição de recurso fica estabelecido o prazo de 24 horas,
contados da data de divulgação da classificação final. Deverá ser
protocolizados junto à Secretaria Municipal da Saúde, sito à Av. Dr.
Carlos Rebello Júnior, 265, Vila Paraíba, Guaratinguetá, dirigido à
Comissão Examinadora.
8. DA VIGÊNCIA
8.1-O prazo de vigência desta Seleção será de 02 (dois) anos,
contados da data de sua homologação publicação no Diário Oficial
do Município, podendo ser prorrogado 01 (uma) vez por igual
período.
8.2- A duração do contrato de trabalho será pelo período de 02
(dois) anos, contado a partir da admissão do profissional.
9- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Cabe a Secretaria Municipal da Saúde o direito de convocar os
candidatos classificados, necessários para o preenchimento de
vagas existentes.
9.2. Os profissionais selecionados deverão ter disponibilidade para
participar de atividades pertinentes como: reuniões técnicas,
planejamento, avaliação e capacitações.
9.3. A Secretaria Municipal da Saúde reserva-se ao direito de
ampliar o quantitativo de profissionais e/ou de substituí-los seguindo
a ordem de classificação da Seleção, quando os mesmos não se
adequarem ao serviço a que forem contratados.
10. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
10.1. Os casos de empate que venha a ocorrer na classificação dos
candidatos serão resolvidos pela comissão de seleção de
profissionais de saúde seguindo os seguintes critérios:
a) Maior idade
b) Sorteio.
10.2 Os casos
Examinadora.

omissos

serão

resolvidos

pela

Comissão
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11. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
11.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos. Características dos diversos
gêneros textuais. Tipologia textual. (seqüências
narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal).
Elementos de coesão e coerência textual. Funções da
linguagem. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação.
Emprego e descrição das classes de palavras. Sintaxe da
oração e do período. (ênfase em concordância e regência).
Significação das palavras e inferência lexical através do contexto.
11.2 Conhecimentos Específicos em Saúde Pública
• SUS - Princípios e diretrizes;
• Lei 8.142 de 28/12/1990 - dispõe sobre a Participação da
Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS;
• Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/1990;
• Conhecimentos em saúde pública.
11.3 Conhecimentos Específicos
11.3.1- Médico Ginecologista /Obstetra-Ambulatório e Urgência
Emergência.
Estadiamento do câncer genital e mamário; Câncer do colo uterino;
Hiperplasia endometrial; Carcinoma do endométrio;
Câncer de ovário; Síndrome do climatério; Osteoporose pósmenopáusica; Distúrbios do sono no climatério;
Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal; Fisiologia
menstrual; Amenorréia; Disfunção menstrual; Anovulação
crônica; Dismenorréia; Síndrome pré-mestrual; Endometriose;
Hiperprolactinemia; Tumor de ovário com atividade endócrina;
Citopatologia genital; Lesões benignas da vulva e da vagina; Lesões
benignas do colo uterino. Cervicites; Infecção do trato
genital inferior pelo HPV: Diagnóstico e tratamento; Métodos
moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior;
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Corrimento genital; Infecção genital baixa; Salpingite aguda; Dor
pélvica crônica; Doenças benignas do útero; Prolapso
genital e roturas perineais; Incontinência urinária de esforço;
Infecção urinária na mulher; Bexiga hiperativa; acompanhamento
pré-natal diabetes e gestação, gestação prolongada, parto, parto
pré-termo, puerperio e lactação. Câncer de
mama; Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação);
Lesões não palpáveis de mama: Diagnóstico e conduta;
Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; Neoplasias benignas
de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filodes;
Alteração funcional benigna da mama; Mastites e cistos mamários;
Fluxos papilares; Mastalgias cíclicas e acíclicas;
Procedimentos invasivos em mastologia; Ultra-som de mama:
Indicação e técnica; Procedimentos invasivos dirigidos pela
mamografia e ultra-som. Abdômen Agudo; Acidose Diabética;
Angina Instável; Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto
Agudo do Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca
Congestiva;
Pneumonia;
Reanimação
Cardiopulmonar;
Sangramento Transvaginal. Código de ética profissional.
11.3.2-Médico Ultrassonografista-Ambulatório
Conhecer os princípios técnicos da obtenção dos exames
ecográficos e Doppler ecográficos: Tomografia computadorizada.
Conhecer a fisiopatologia e a semiologia nos exames ecográficos,
nos seguintes órgãos e sistemas: Sistema nervoso central;
Sistema pulmonar; Sistema gastrointestinal; Sistema geniturinário;
Sistema músculo esquelético; Sistema cardiovascular;
Ginecologia obstetrícia; Mamas; Sistema endócrino. Abdômen
Agudo; Acidose Diabética; Angina Instável; Asma; Crise
Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;
Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; ICC –
Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; Reanimação
Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal. Código de ética
profissional.
11.3.3-Médico Otorrinolaringologista-Ambulatório
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Noções de Embriologia. Otologia; anatomia; fisiologia; semiologia e
semiótica; patologias: a) doenças da orelha externa,
média e interna —, otites e suas complicações, timpanosclerose,
otoseclerose, histoctose; b) disacusias; condução de
transmissão, neurossensorial e mista, surdez súbita, PAIR,
baratrauma, doenças imunomediadas, ototoxicidade, surdez
hereditária, presbiacusia. c) estudo do aparelho vestibular, vertigem
periférica e central, d) paralisia facial, e) fraturas do osso
temporal; f) tumores benignos e malignos. Tratamento clínico e
cirúrgico das afecções referidas. Avaliação diagnóstica da
função auditiva: a) acumetria; b) audiometrias liminar e supraliminar;
c) impedanciometria e d) audiometria do tronco cerebral,
emissões otoacústicas. Avaliação diagnóstica das funções
vestibulares: a) provas calóricas; e b) eletronistagnografia.
Avaliação radiológica e termográfica do ouvido. Indicação e tipos de
próteses auditivas. Implante coclear. Reablitação
auditiva e do zumbido. Reabilitação vestibular. Zumbido. Rinologia.
Anatomia. Fisiologia. Semiologia e semiótica: nariz, seios
paranasais, cavum e Trompa de Eustáquio. Patologias: a) doenças
das fossas nasais, dos seios paranasais e rinofaringe,
rinossinusites agudas, crônicas, fúngicas, rinites, polipose,
papilomas, granulomatoses, atresia coanal, malformações,
obstrução nasal, distúrbios da olfação, epistaxe, cefaléia; b)
alterações estruturais do septo nasal; e c) fraturas nasofaciais.
Alergia. Tumores malignos e benignos do nariz, seios paranasais e
rinofaringite. Intercorrências odontogênicas. Avaliação
radiológica. Tratamento clínico e cirúrgico. Discinesias ciliares,
fibrose cística. Craniossinostoses, estesioneuroblastoma,
angiofibroma. Crescimento craniofacial. Faringologia. Anatomia.
Fisiologia. Semiologia e semiótica. Patologias: a) doenças
do anel linfático de WALDEYER; b) faringites e amigdalites:
específicas e inespecíficas; c) doenças das glândulas salivares;
d) lesões da cavidade oral; e) síndrome da apnéia; f) tumores
malignos e benignos; e g) halitose, xerostomia, tosse.
Avaliação
radiográfica.
Laringologia.
Anatomia.
Fisiologia.
Semiologia e semiótica. Patologia: a) laringotraqueítes;
b) paralisias e síndromes de paralisias associadas; c) tumores
malignos e benignos; e d) dispnéias laríngeas. Traqueostomia.
Avaliação radiográfica. Avaliação endoscópica. Tratamento clínico e
cirúrgico: Infecção focal; Alergia em ORL.; Doenças
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granulomatosas; Anestesia local em ORL; Diagnóstico por imagem
em otorrinolarinolaringologia; Anatomia cirúrgica em
otorrinolarinolaringologia;
Técnicas
cirúrgicas
em
otorrinolarinolaringologia. Abdômen Agudo; Acidose Diabética;
Angina
Instável; Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto
Agudo do Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva;
Pneumonia; Reanimação Cardiopulmonar; Sangramento
Transvaginal. Código de ética profissional.
11.3.5- Médico do Trabalho- Ambulatório
1. Introdução ao Estudo dos Mecanismos de patogênese do
trabalho. 2. Estudos epidemiológicos. 3. Condições de risco de
natureza química. 4. Ruído. 5. Radiações ionizantes. 6. Câncer
relacionado com o trabalho. 7. Hematopatologia relacionada
com o trabalho. 8. Patologia do ouvido relacionada com o trabalho.
9. Patologia respiratória relacionada com o trabalho. 10.
Dermatoses ocupacionais. 11. Doença Osteomuscular Ralacionada
com Trabalho. 12. Políticas públicas em saúde e
segurança do trabalho. 13. Epidemiologia ocupacional. 14.
Estatística aplicada à saúde ocupacional. 15. Medicina do
trabalho. 16. Normas Regulamentadores: NR 5, NR7, NR9 e NR 32.
Código de ética profissional.
11.3.6- Médico Geriatra Ambulatório
Fundamentos básicos: Interpretação do exame físico. Diagnóstico
sindrômico. Interpretação de exames complementares
básicos. Interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial
e tratamentos das anemias. Asma brônquica.
Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da função
renal. Importância clinica do exame simples de urina
(EAS). Infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses
intestinais. Diarréia. Hepatopatia induzida por drogas.
Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias.
Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões
elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças
sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Conhecimentos
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Específicos: Biologia do envelhecimento. Aspectos metabólicos e
estruturais. Aspectos psicológicos, demográficos e sociais
do envelhecimento populacional. Clínica do idoso. Patologias
prevalentes no idoso. Medidas preventivas. Sexualidade no
idoso. Relação médico - paciente – família. Farmacologia Geriátrica.
Violência e iatrogenia na 3ª. idade. Instabilidade política
de atenção ao idoso. Aposentadoria, lazer, finitude e morte. Equipe
multidisciplinar. Código de ética profissional.
11.3.7- Médico Neurologista Ambulatório
1. Semiologia neurológica. 2. Indicações e interpretação de:
eletroencefalograma, eletroneuromiografia, punção e líquido
cefalorraquiano,
neuro-imagem
(radiografia
simples,
ultrassonografia,
tomografia
computadorizada,
ressonância
magnética
convencional e funcional, angiografia, mielotomografia, ecodoppler
de vasos cerebrais e transcranianos), potenciais
evocados, mapeamento cerebral, video-eletroencefalograma e
polissonografia. 3. Demências: diagnóstico, diagnóstico
diferencial, investigação, tratamento e prognóstico. 4. Comas e
alterações do estado de consciência: diagnóstico, diagnóstico
diferencial, investigação, tratamento e prognóstico. 5. Distúrbios do
movimento: Doença de Parkinson, distonias, discinesias,
tremores - diagnóstico, diagnóstico diferencial, investigação,
tratamento e prognóstico. 6. Sono e suas patologias: fisiologia
do sono, classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial,
investigação, tratamento e prognóstico dos distúrbios do sono. 7.
Doenças vasculares cerebrais: doença cérebrovascular isquêmica,
hemorragia cerebral intraparenquimatosa, hemorragia
sub-aracnóide, aneurismas, mal-formações vasculares, vasculites,
trombose venosa cerebral: classificação, diagnóstico,
diagnóstico diferencial, investigação, tratamento (incluindo o uso de
trombolíticos) e prognóstico. 8. Doenças vasculares da
medula: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial,
investigação, tratamento e prognóstico. 9. Patologia vascular
cerebral extra-craniana: classificação, diagnóstico, diagnóstico
diferencial, investigação, tratamento clínico e cirúrgico e
prognóstico. 10. Doenças desmielinizantes: esclerose múltipla,
ADEM, neuromielite óptica – classificação, diagnóstico,
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diagnóstico diferencial, investigação e tratamento de surtos e com
imunomoduladores e prognóstico. 11. Doenças das raízes
e nervos periféricos: classificação, diagnóstico, diagnóstico
diferencial, investigação, tratamento e prognóstico. 12. Doenças
dos músculos e da placa neuromuscular: investigação, diagnóstico,
diagnóstico diferencial e tratamento, indicação cirúrgica,
crise miastênica e crise colinérgica. 13. Doenças infecciosas e
parasitárias: meningites, encefalites, Doença de Kreuzfeldt
Jacob,
manifestações
neurológicas
da
Síndrome
da
imunodeficiência adquirida: diagnóstico, diagnóstico diferencial,
investigação, tratamento, prognóstico e medidas preventivas. 14.
Epilepsias: classificação, investigação, diagnóstico,
diagnóstico diferencial e tratamento, drogas anti-epiléticas, indicação
cirúrgica e diagnóstico de tratamento do Estado de mal.
15. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas:
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. 16. Tumores do
sistema nervoso: classificação, diagnóstico, diagnóstico diferencial,
investigação e tratamento (incluindo as indicações
cirúrgicas). 17. Urgências neurológicas: principais condições,
diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamento e prognóstico.
18. O paciente neurológico na unidade de terapia intensiva (UTI) e
complicações neurológicas do paciente não neurológico
na UTI: principais condições, diagnóstico, diagnóstico diferencial,
tratamento e prognóstico. 19. Cefaléias: classificação,
diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento. 20. Morte
encefálica: diagnóstico e conduta. 21. Doação de órgãos. Código de
ética profissional.
11.3.8 Médico Oftalmologista- Ambulatório
Retinopatias; Glaucoma; Sistema Vascular Ocular; Sistema Nervoso
Ocular; Estruturas Oculares; Motilidade Ocular; Lágrima
e Ducto Lacrimal; Óptica; Miopias; Hipermetropias; Astigmatismo;
Traumatismo Ocular; Doenças Degenerativas e
Metabólicas; Processos Inflamatórios e Infecciosos; Facomatoses;
Anormalidades Oculares Congênitas e Genéticas;
Neoplasias; Saúde Pública; Atualidades sobre Saúde Pública e
Atualidades sobre Medicina Geral. Abdômen Agudo; Acidose
Diabética; Angina Instável; Asma; Crise Hipertensiva; DPOC –
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Hemorragia Digestiva;
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IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca
Congestiva; Pneumonia; Reanimação Cardiopulmonar;
Sangramento Transvaginal. Código de ética profissional.
11.3.9- Médico Mastologista Ambulatório
Patologias Benignas da mama. Lesões não palpáveis da mama.
Exames de imagens em mastologia, indicação, interpretação e
indicação de biópsias. Biologia molecular em câncer de mama.
Epidemiologia em câncer de mama Diagnóstico, estadiamento,
tratamento cirúrgico do câncer de mama. Tratamento neo-adjuvante
e adjuvante em câncer de mama, quimioterapia,
radioterapia, hormonioterapia. Seguimento pós-tratamento do câncer
de mama. Aspectos anatomo-patológicos em câncer de
mama. Rastreamento em câncer de mama. Prevenção primária e
secundária do câncer de mama. Sarcomas de mama. Manejo
de mulheres de alto risco para câncer de mama. Lesões precursoras
do câncer de mama. Tipos especiais de câncer de mama.
Situações especiais de câncer de mama: gravidez, mulher idosa,
mulher jovem. Metástases em câncer de mama. Recidivas
locoregionais do câncer de mama.Código de ética profissional.
11.3.10- Médico Clinico Geral Urgência e Emergência
Abdômen Agudo; Acidose Diabética; Angina Instável; Asma; Crise
Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio;
ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia;
Reanimação Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal.Código de
ética profissional.
11.3.11- Médico Cardiologista Ambulatório
Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular; Semiologia do
aparelho cardiovascular; Métodos diagnósticos:
eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica,
ressonância magnética, radiologia; Cardiopatias
congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento;
Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica; Doença reumática;
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Valvulopatias: diagnóstico e tratamento; Miocardiopatias: diagnóstico
e tratamento; Insuficiência cardíaca congestiva; Doença
de Chagas; Arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento; Distúrbios
de condução. Marca-passos artificiais; Endocardite
infecciosa; Hipertensão pulmonar; Síncope; Doenças do pericárdio;
Doenças da aorta; Embolia pulmonar; Cor pulmonar;
Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Abdômen Agudo;
Acidose Diabética; Angina Instável; Asma; Crise
Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;
Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; ICC –
Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; Reanimação
Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal. Código de ética
profissional.
11.3.12- Médico Auditor
Auditoria e análise de contas médico-hospitalares. Auditoria aplicada
à estatística. Planejamento estratégico na auditoria
médica. Medicina preventiva. Informática aplicada à auditoria
médica. Acreditação hospitalar. Código de Ética Médica.
Orientação e ética disciplinar médica. Materiais especiais, órteses e
próteses. Lista de procedimentos médicos SIA / SIH SUS. Guia Farmacêutico Brasindice. Gestão de custos médicohospitalares. Abdômen Agudo; Acidose Diabética; Angina
Instável; Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto
Agudo do Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva;
Pneumonia; Reanimação Cardiopulmonar; Sangramento
Transvaginal. Código de ética profissional.
11.3.13- Médico Pneumologista
Código de Ética; Definição; Etiologia; Epidemiologia; Fisiopatologia,
diagnóstico lcínico e por exames subsidiários; tratamento;
prognóstico e profilaxia das seguintes afecções pleuro-pulmonares:
Asma Brônquica e outras doenças que cursam com Hiperreatividade
Brônquica (Sinusobronquite, Refluxo Gastroesofásico); Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica; Pneumonias Adquiridas na
Comunidade e Nosocomiais; Tuberculose e outras Microbacterioses;
Paracoccidioidomicose e outras Micoses Pulmonares; Doenças
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Intersticiais; Doenças Ocupacionais; Tromboembolismo Venoso e
outras Doenças da Circulação Pulmonar; Neoplasias; Insuficiência
Respiratória Aguda; Ventilação Mecânica Invasiva e Não Invasiva;
Síndrome da Apnéia do Sono; Tabagismo e outros Poluentes
Ambientais; Oxigenoterapia Domiciliar; Endoscopia Peroral e
Afecções Pleurais. Código de ética profissional.
11.3.14- Médico Pediatria ambulatório e urgência emergência.
Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no 1.º ano de vida.
Vacinação. Crescimento e desenvolvimento. Distúrbios da
nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase
neonatal. Infecções congênitas: rubéola,
citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes. Distúrbios
metabólicos no período neonatal: hipoglicemia,
hipocalcemia
e
hipomagnecemia.
Infectologia:
Doenças
exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso,
doença de Kawasaki, exantema súbito, es-carlatina. Coqueluche,
dengue, febre amarela e malária. Tuberculose na infância
diagnóstico, quimioprofilaxia e tratamento da Aids na infância.
Meningites. Hepatites virais: A, B e C. Pneumologia:
insuficiência respiratória na infância; Infecções de vias aéreas
superiores, laringites, epiglotite, pneumonias virais e
bacterianas. Asma na infância : diagnóstico e tratamento.
Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarréia aguda, diarréia crônica.
Verminoses. Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. Sd.nefrótica. Oncohematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica imunológica.
Púrpura Henoch-Schoenlein. Sd. hemolítico-urêmica. Anemias
(ferropriva, talassêmica e falciforme). Reumatologia: Febre
reumática. Artrite reumatóide juvenil. Neurologia: Convulsão na
infância. Endocrinologia: Hiperplasia de supra-renal
congênita.
Diabetes
melitus
na
infância.
Emergências
cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória no período
neonatal e infância; desequilíbrio hidro-eletrolítico; choques
hipovolêmico, séptico, cardiogênico; arritmias cardíacas na
infância. Acidentes: intoxicações; acidentes com animais
peçonhentos. Abdômen Agudo; Acidose Diabética; Angina Instável;
Asma; Crise Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica; Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
Fundo Municipal de Saúde

Miocárdio; ICC – Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia;
Reanimação Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal. Código de
ética profissional.
11.3.15- Médico Dermatologista- Ambulatório
Diagnóstico das doenças da pele: principais tipos de lesão,
disposição das lesões, distribuição das lesões, métodos
diagnósticos; Dermatites: dermatite de contato, dermatite atópica,
dermatite seborréica, eczema numular, dermatites
crônicas, dermatite esfoliativa generalizada, dermatite de estase,
líquen simples crônico; Infecções da pele: doenças
estafilocócicas, erisipela, foliculite, furúnculo, carbúnculo, hidradenite
supurativa, infecções periungueais, eritrasma,
hanseníase, leishmaniose, blastomicose; Micoses superficiais:
infecções por dermatófitos, infecções por leveduras:
candidíase, ptiríase versicolor; Infecções parasitárias: escabiose,
pediculose, larva migrans; Dermatoviroses: verrugas,
molusco contagioso; Alterações do folículo piloso e das Glândulas
sebáceas: acne, rosácea, dermatite perioral, hipertricose,
alopecia, pseudofoliculite da barba, cisto sebáceo; Erupções
eritematoescamosas: psoríase, ptiríase rósea, líquen plano;
Reações inflamatórias da pele: erupções por drogas, necrólise
epidérmica tóxica, eritema polimorfo, eritema nodoso,
granuloma anular, lúpus; Erupções bolhosas: pênfigo foliáceo e
vulgar; Dermatite herpetiforme; Alterações da corneificação:
ictiose, queratose, calosidades; Úlceras por pressão; Alterações da
pigmentação: hipopigmentação: albinismo, vitiligo,
hipopigmentação inflamatória, hiperpigmentação; Alterações da
sudorese: miliária, hiperidrose; Tumores benignos: nevus,
nevus displásicos, lipomas, angiomas, granuloma piogênico,
queratose seborréica, dermatofibroma, queratoacantoma,
quelóide; Tumores malignos: carcinoma basocelular, carcinoma
espinocelular, melanoma, sarcoma de kaposi. Abdômen
Agudo; Acidose Diabética; Angina Instável; Asma; Crise
Hipertensiva; DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica;
Hemorragia Digestiva; IAM – Infarto Agudo do Miocárdio; ICC –
Insuficiência Cardíaca Congestiva; Pneumonia; Reanimação
Cardiopulmonar; Sangramento Transvaginal. Código de ética
profissional.
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11.3.16- Médico Vascular- Ambulatório
Tromboembolismo venoso. Estase venosa crônica de membros
inferiores. Varizes de membros inferiores. Obstrução arterial aguda.
Traumatismo vascular. Obstrução arterial crônica. Insuficiência
vascular celebral. Linfedema. Aneurismas arteriais. Fenômenos
vasculares funcionais. Síndrome do desfiladeiro cervical. Ulcera da
perna. Agiodisplasia. Vasculistes. Métodos diagnóstico em cirurgia
vascular: angiografia, ultrassom, doppler. Código de ética
profissional.
11.3.17- Médico Cirurgião Geral Urgência Emergência
1. Anestésicos locais e Anestesia loco regional. 2. Complicações
cirúrgicas trans e pós-operatórias. 3. Imunologia e
transplantes. 4. Parede abdominal. Omento. Mesentério e
Retroperitôneo. 5. Hérnias da parede abdominal. 6. Trauma
abdominal, torácico, cervical. 7. Abdome agudo. 8. Obesidade
mórbida. 9. Hemorragia digestiva. 10. Doenças do trato biliar.
11. Doença inflamatória intestinal. 12. Atendimento ao
politraumatizado. 13. Cirurgia minimamente invasiva. 14.
Hipertensão
porta e cirrose. 15. Queimaduras. 16. Neoplasias da tireóide. 17.
Neoplasias benignas e malignas do aparelho digestivo. 18.
Doenças cirúrgicas do ânus. 19. Doenças da via biliar. 20. Doenças
benignas cirúrgicas do pâncreas – pancreatites. 21.
Cirurgia do baço. 22. Melanomas e tumores cutâneos. 23. Doenças
da mama. 24. Cirurgia na paciente grávida. 25.
Obstrução arterial aguda. 26. Trombose venosa profunda. 27.
Problemas cirúrgicos no paciente imunossuprimido. 28.
Cirurgia no idoso. Código de ética profissional.
11.3.18- Médico Ortopedista
Fraturas: conceitos, identificação, classificação, tipos de tratamento,
acompanhamento e complicações dos diferentes tipos
de fraturas em: coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar, cintura
escapular, úmero, cotovelo, ossos do antebraço, punho,
mão, bacia, acetábulo, quadril, fêmur, joelho, ossos da perna,
tornozelo e pé. Luxações: conceitos, identificação,
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classificação, tipos de tratamento, acompanhamento e complicações
dos diferentes tipos de luxações em: coluna cervical,
coluna dorsal, coluna lombar, cintura escapular, cotovelo, punho,
mão, quadril, joelho, tornozelo e pé. Entorses e lesões
ligamentares: conceitos, identificação, classificação, tipos de
tratamento, acompanhamento e complicações dos diferentes
tipos de entorses, lesões ligamentares, instabilidades articulares.
Traumatologia infantil: aspectos das diferentes lesões
traumáticas ortopédicas no esqueleto imaturo, identificação,
classificação, tipos de tratamento, acompanhamento e
complicações. Lesões ósseas, fisárias, ligamentares, e outras.
Ortopedia pediátrica: identificação, classificação, tipos de
tratamento, acompanhamento das principais patologias ortopédicas
infantis. Alterações no crescimento, no desenvolvimento
normal do esqueleto, displasias, deformidades congênitas, angulares
e rotacionais, paralisias, epifisiólise, mietomeningocele,
artrogripose, e outras. Patologias infecciosas do aparelho locomotor
e esqueleto: diagnóstico, agentes infecciosos,
complicações e tratamento. Tumores ósseos: Identificação,
diagnóstico, estadiamento, complicações e tratamento dos
tumores que acometem o esqueleto (linhagem óssea e metástases).
Doenças osteometabólicas: causas, identificação,
tratamento e complicações das doenças osteometabólicas.
Osteoporose, avitaminoses, e outras. Patologias osteoarticulares
adquiridas: doenças degenerativas, lombalgias, DORT e LER, e
outras. Lesões dos nervos periféricos: iIdentificação,
diagnóstico, classificação, tratamento e complicações das diferentes
lesões. Osteossínteses e osteotaxias: conceitos,
técnicas, materiais de implante e/ou síntese, indicações baseadas
nos métodos ao-ASIF e similares. Patologias congênitas
do aparelho locomotor. Orteses e próteses: conceitos, indicações,
aplicações, complicações, métodos de reabilitação.
Patologias comuns do consultório ortopédico. Traumatologia do
esporte. Atendimento ao paciente politraumatizado.
Anatomia, histologia, embriologia e fisiologia do esqueleto e do
processo de consolidação óssea. Código de ética profissional.
11.3.19- Médico Neurocirurgião Urgência Emergência

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
Fundo Municipal de Saúde

1. Neuroanatomia e neurofisiologia: superfície cortical, crânio,
forames cranianos, sistema arterial e venoso encefálico,
medula (vias ascendentes e descendentes, vascularização), sistema
autônomo, barreira hemato-encefálica, sistema
liquórico. 2. Coma e morte encefálica: manejo do paciente comatoso,
síndromes de herniação, morte encefálica e doação de
órgãos. 3. Anormalidades do desenvolvimento: hidrocefalias,
craniosinostoses, encefalocele, cisto aracnóide, malformação
de Chiari e Dandy-Walker, medula presa. 4. Neuroinfecção:
Antibioticoterapia, meningite pós-traumática e pós-operatória,
infecção de shunt, osteomielite, encefalites, manifestações da SIDA
no SNC. 5. Epilepsia: classificação, cirurgia para
epilepsia. 6. Cirurgia da coluna e nervos periféricos: lombalgia,
radiculopatia, hérnia discal, espondilólise e espondilolistese,
estenose de canal, doenças da junção crânio-espinhal, artrite
reumatóide, doença de Paget, siringomielia, hematoma
epidural, cirurgia do plexo braquial, síndromes compressivas. 7.
Neurocirurgia funcional: tratamento cirúrgico da doença de
Parkinson, espasticidade, torcicolo, tremor, procedimentos para dor.
8. Tumores: gliomas, oligodendrogliomas,
meningeomas,
neurinomas,
adenomas
hipofisários,
craniofaringeomas, hemangioblastomas, ependimomas, PNETs,
tumores
da pineal, tratamento compementar (quimioterapia, radioterapia, ,
radiocirurgia, braquiterapia). 9. Exames complementares:
EEG, potencial evocado, eletroneuromiografia, radiografia simples,
tomografia computadorizada, ressonância nuclear
magnética, angiografia, mielografia, líquor. 10. Procedimentos
cirúrgicos: material cirúrgico, vias de acesso (craniotomia
pterional, suboccipital, frontal, transesfenoidal, transpetrosa), acesso
ao terceiro ventrículo, ventrículos laterais, transoral,
cranioplastia, descompressão e instrumentação espinhais,
derivações liquóricas. 1.1. Neurotrauma: atendimento inicial,
ATLS, transferência, pressão intracraniana, fraturas cranianas,
lesões intracranianas, PAF, TCE na infância, manejo inicial do
TRM, síndromes das lesões medulares, fraturas dos corpos
vertebrais. 12. Doença cerebrovascular: AVC, HSAE
(classificação, manejo, vasoespasmo), aneurismas intracranianos,
MAVs, angiomas cavernosos, hemorragia intracerebral,
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doença oclusiva. 13. Dor: fisiopatologia e tratamento. Código de
ética profissional.
______________________________
Nádia Maria Magalhães Meireles
Secretária Municipal da Saúde

