
RETIFICAÇÃO Nº 1 

EDITAL Nº 001/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

 

Retificação do Anexo IV – Conteúdo Programático para os cargos de Médico Alergologista, 

Médico Cardiologista Especialista em Exames de Ecocardiograma e Ergometria, Médico 

Dermatologista, Médico Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Infectologista, Médico 

Nefrologista, considerando a inserção dos conteúdos referentes ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

Onde se lê:  

 

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Cargo: Médico Alergologista 

1.                                                                                                                

                                                                                                             

                                                                -                                       

                                        

2. Reações de hipersensibilidade tipos I, II, III, IV. 

3. Mecanismos de defesa contra patógenos. 

4.  Imunidade de mucosa. 

5.  Imunologia dos transplantes. 

6.  Imunologia tumoral. 

7. Imunomoduladores e imunobiológicos. 

8.                                   

8.1                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                          

8.2  Alergia ocular.  

8.3                                                                                                               

eritema multiforme, eritema nodoso, vasculites. 

8.4  Alergia ao Látex. 

8.5 Alergia alimentar: mediada por IgE e não-mediada por IgE; Esofagite eosinofílica. 

8.6 Reações adversas a medicamentos: reações alérgicas e reações não alérgicas. 

8.7 Anafilaxia e reações pseudoalérgicas. 

8.8 Alergia a insetos. 

8.9  Síndromes hipereosinofílicas e Mastocitose. 

8.10 Diagnóstico em alergia: Testes cutâneos de hipersensibilidade imediata, testes cutâneos de contato, dosagem 

de IgE total e específica, medida de pico de fluxo, espirometria, testes de provocação, citologia nasal, 

nasofibroscopia, exames de imagem. 

8.11 Terapia farmacológica e imunoterapia nas doenças alérgicas. 



8.12                                                                                                                

e tratamento das imunodeficiências. 

8.13 Doenças autoimunes: Colagenoses, vasculites, crioglobulinemias, doença celíaca, doenças inflamatórias 

intestinais, hepatopatias, doenças da tireoide, anemia hemolítica, púrpura trombocitopênica. 

Cargo: Médico Cardiologista Especialista em Exames de Ecocardiograma e Ergometria  

1. Semiologia Cardiovascular. 

2. Hipertensão arterial sistêmica.  

3. Miocardiopatias. 

4. Insuficiência Cardíaca com função sistólica preservada.  

5. Insuficiência Cardíaca com função sistólica deprimida.  

6. Exames complementares em Cardiologia.  

7. Síndromes Coronárias Agudas e Crônicas.  

8. Arritmias Cardíacas. 

9. Valvopatias e Febre reumática.  

10. Cardiopatias Congênitas.  

11. Endocardite infecciosa.  

12. Pericardiopatias. 

13. Doenças da Aorta. 

14. Dislipidemias. 

15. Emergências Hipertensivas. 

16. Pré-operatório de cirurgias não cardíacas.  

17. Pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca.  

18. Farmacologia Cardiovascular. 

Ecocardiograma. 

1. Princípios físicos do ultrassom; geração de imagens em modos unidimensional e bidimensional; 

transdutores e controle dos aparelhos de ecocardiografia.  

2. Técnicas de Doppler pulsátil, contínuo, mapeamento de fluxo em cores, Doppler tecidual e suas 

técnicas correlatas.  

3. Análise dos sinais de Doppler e suas relações com a dinâmica  de  fluidos.  Valor e 

limitações dos principais princípios  físicos e equações aplicados  na  quantificação  de lesões  obstrutivas,  reg

urgitantes e  de  "shunt". 

4. Ecocardiograma com Doppler normal. Reconhecimento das estruturas e planos. 

5. Medidas ecocardiográficas. Quantificação das câmaras cardíacas.  

6. Avaliação da função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Avaliação 

hemodinâmica através da Ecocardiografia com Doppler. 

7. Diagnóstico, avaliação quantitativa  e  qualitativa  das  cardiomiopatias. 

8. O ecocardiograma  nas  valvopatias e na avaliação das  próteses  valvares. 

9. O  ecocardiograma  na  insuficiência  coronariana  aguda  e  crônica. 

10. O ecocardiograma  nas  doenças  do  pericárdio. 

11. O ecocardiograma  nas  doenças da aorta. 



12. Hipertensão arterial sistêmica e pulmonar. 

13. Endocardite infecciosa e febre reumática.  

14. O ecocardiograma  na  avaliação  de  fonte  emboligênica. 

15. Massas  e  tumores  intracardíacos. 

Ergometria. 

1. Fisiologia do exercício.  

2. Metodologia do teste ergométrico.  

3. Indicações e contra-indicações ao teste ergométrico. 

4. Interpretação do eletrocardiograma de esforço.  

5. Teste ergométrico na avaliação diagnóstica e prognóstica da insuficiência coronária.  

6. Avaliação e significado das arritmias cardíacas e distúrbios de condução no teste ergométrico.  

7. Avaliação do comportamento da pressão arterial e da resposta cronotrópica ao esforço.  

8. Avaliação da capacidade funcional e prescrição de atividade física.  

9. Teste ergométrico associado a outros métodos complementares (cintilografia de perfusão miocárdica / 

ecocardiogramasob estresse). 

Cargo: Médico Dermatologista 

1. Semiologia dermatológica – lesões elementares da pele. 

2. Erupções eczematosas, eritematoescamosas, eritematopurpúricas, papulopruriginosas, vesicobolhosas. 

3. Afecções ulcerosas de membros inferiores. 

4. Acne e erupções acneiformes. 

5. Colagenoses. 

6. Vasculites. 

7. Piodermites e outras dermatoses por bactérias. 

8. Sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. 

9. Tuberculose e micobacterioses atípicas. 

10. Hanseníase. 

11. Micoses superficiais e profundas. 

12. Dermatoviroses. 

13. Leishmaniose tegumentar americana e outras dermatoses zooparasitárias. 

14. Erupções por drogas e toxinas. 

15. Fotodermatoses. 

16. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. 

17. Porfirias. 

18. Afecções epiteliais pré-malignas. 

19. Nevos pigmentares. 

20. Tumores benignos e malignos da pele. 

21. Afecções congênitas e hereditárias. 

22. Manifestações cutâneas paraneoplásicas e metástases cutâneas. 

23. Terapeutica tópica e sistêmica em dermatologia. 

24. Dermatoscopia. 



25. Cirurgia dermatológica. 

Cargo: Médico Gastroenterologista 

1. Doença do refluxo gastroesofágico (drge). 

2. Esofagites não associadas à drge. 

3. Esofagite eosinofílica. 

4. Alterações da motilidade do esôfago: diagnóstico e tratamento. 

5. Neoplasia do esôfago. 

6. Gastrites. 

7. Doenças funcionais do aparelho digestivo. 

8. Úlcera péptica. 

9. Helicobacter pylori e afecções associadas. 

10. Neoplasias gástricas. 

11. Diarréias agudas e crônicas. 

12. Síndrome de má absorção. 

13. Parasitoses intestinais. 

14. Pólipos gastrointestinais. 

15. Doença diverticular dos cólons. 

16. Câncer colo-retal. 

17. Retocolite ulcerativa inespecífica. 

18. Doença de crohn. 

19. Colite isquêmica. 

20. Pancreatiteaguda. 

21. Pancreatite crônica. 

22. Tumores do pâncreas. 

23. Cistos de pâncreas. 

24. Diagnóstico diferencial das icterícias. 

25. Colestase. 

26. Hepatites agudas virais. 

27. Hepatites crônicas virais. 

28. Hepatiteauto-imune. 

29. Cirrose hepática. 

30. Doenças hepáticas metabólicas. 

31. Esteatose e esteato-hepatite não alcoólicas. 

32. Tumores primários do fígado. 

33. Fígado e gravidez. 

34. Doenças da vesícula biliar. 

35. Tumores malignos das vias biliares extra–hepáticas. 

36. Manifestações digestivas da síndrome de imunodeficiência Adquirida. 

37. Esquistossomose mansônica. 

Cargo: Médico Geriatra 

1. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; Estatuto do Idoso; violência e maus tratos; Política Nacional de 



Humanização; Biologia e fisiologia do envelhecimento; Teorias do envelhecimento.  

2. Prevenção e promoção da saúde/Rastreamento de Doenças; Avaliação geriátrica e gerontologia; Geriatria básica: 

conceitos básicos em Geriatria/ Atividades de vida diária/ Independência e Funcionalidade; Cuidados gerais com o 

paciente em medicina interna; Cuidados com o paciente idoso.  

3. Síndromes geriátricas e principais patologias no idoso; Manifestação atípica das doenças no envelhecimento e 

particularidades do tratamento do paciente idoso. 

4. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e 

valvulopatias, arritmias cardíacas, riscos de eventos cardiovasculares.  

5. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e 

abscessos pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; neoplasias.  

6. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, 

colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica, tumores de 

cólon.  

7. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal.  

8. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios 

das glândulas suprarrenais, distúrbios das glândulas paratireoides.  

9. Doenças reumáticas: artrite reumatoide, espondiloartropatias; colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia 

antibiótica.  

10. Doenças hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de 

coagulação, leucemias e linfomas.  

11. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos.  

12. Doenças neurológicas: demências, coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias 

periféricas, encefalopatias, distúrbios do sono.  

13. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, ansiedade, depressão. 

14.  Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; emergências clínicas. 

Cargo: Médico Infectologista 

1. Doenças causadas por vírus influenza. 

2. Mecanismos de resistência dos microrganismos aos antimicrobianos. 

3. Hepatites agudas e crônicas por vírus. 

4. HIV e AIDS. 

5. Imunização e prevenção de infecções em profissionais da saúde. 

6. Infecção por arbovírus. 

7. Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). 

8. Infecções do sistema nervoso central. 

9. Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 

10. Leishmaniose visceral. 

11. Leptospirose. 

12. Profilaxia de raiva e do tétano. 

13. Sepse. 

14. Síndrome mononucleose-like. 



15. Tuberculose. 

Cargo: Médico Nefrologista 

1. Distúrbios hidroeletrolíticos. 

2. Distúrbios ácido-básicos. 

3. Glomerulopatias primárias e secundárias. 

4.  Litíase urinária. 

5.  Infecção do trato urinário. 

6.  Hipertensão arterial sistêmica. 

7. Lesão renal aguda. 

8. Doença renal crônica. 

9.  Tratamento dialítico e suas complicações. 

10.  Rim e gestação. 

11. Envolvimento renal nas doenças sistêmicas. 

12. Doença renal relacionada a processos infecciosos. 

13. Diagnóstico e manutenção do potencial doador renal falecido. 

14.  Portarias e normas que regulamentam o tratamento dialítico no SUS. 

 

Leia-se:  

 

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Cargo: Médico Alergologista 

1.                                                                                                                

                                                                                                             

                                                                -                                                    

                           

2. Reações de hipersensibilidade tipos I, II, III, IV. 

3. Mecanismos de defesa contra patógenos. 

4.  Imunidade de mucosa. 

5.  Imunologia dos transplantes. 

6.  Imunologia tumoral. 

7. Imunomoduladores e imunobiológicos. 

8.                                   

8.1                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                          

8.2  Alergia ocular.  

8.3                                                                                                               

eritema multiforme, eritema nodoso, vasculites. 

8.4  Alergia ao Látex. 

8.5 Alergia alimentar: mediada por IgE e não-mediada por IgE; Esofagite eosinofílica. 

8.6 Reações adversas a medicamentos: reações alérgicas e reações não alérgicas. 



8.7 Anafilaxia e reações pseudoalérgicas. 

8.8 Alergia a insetos. 

8.9  Síndromes hipereosinofílicas e Mastocitose. 

8.10 Diagnóstico em alergia: Testes cutâneos de hipersensibilidade imediata, testes cutâneos de contato, dosagem 

de IgE total e específica, medida de pico de fluxo, espirometria, testes de provocação, citologia nasal, 

nasofibroscopia, exames de imagem. 

8.11 Terapia farmacológica e imunoterapia nas doenças alérgicas. 

8.12                                                                                                                

e tratamento das imunodeficiências. 

8.13 Doenças autoimunes: Colagenoses, vasculites, crioglobulinemias, doença celíaca, doenças inflamatórias 

intestinais, hepatopatias, doenças da tireoide, anemia hemolítica, púrpura trombocitopênica. 

9. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários e organizativos; bases legais e normatização; e 

financiamento. 

10. Política Nacional de Atenção Básica. 

11. Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde: atributos, elementos, funções e redes 

prioritárias. 

12. Vigilância em Saúde. 

13. Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente. 

Cargo: Médico Cardiologista Especialista em Exames de Ecocardiograma e Ergometria  

Semiologia Cardiovascular. 

1. Hipertensão arterial sistêmica.  

2. Miocardiopatias. 

3. Insuficiência Cardíaca com função sistólica preservada.  

4. Insuficiência Cardíaca com função sistólica deprimida.  

5. Exames complementares em Cardiologia.  

6. Síndromes Coronárias Agudas e Crônicas. 

7. Arritmias Cardíacas. 

8. Valvopatias e Febre reumática.  

9. Cardiopatias Congênitas.  

10. Endocardite infecciosa.  

11. Pericardiopatias. 

12. Doenças da Aorta. 

13. Dislipidemias. 

14. Emergências Hipertensivas. 

15. Pré-operatório de cirurgias não cardíacas.  

16. Pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca. 

17. Farmacologia Cardiovascular. 

Ecocardiograma. 

1. Princípios físicos do ultrassom; geração de imagens em modos unidimensional e bidimensional; 

transdutores e controle dos aparelhos de ecocardiografia.  



2. Técnicas de Doppler pulsátil, contínuo, mapeamento de fluxo em cores, Doppler tecidual e suas 

técnicas correlatas.  

3. Análise dos sinais de Doppler e suas relações com a dinâmica  de  fluidos.  Valor e 

limitações dos principais princípios  físicos e equações aplicados  na  quantificação  de lesões  obstrutivas,  regu

rgitantes e  de  "shunt". 

4. Ecocardiograma com Doppler normal. Reconhecimento das estruturas e planos. 

5. Medidas ecocardiográficas. Quantificação das câmaras cardíacas.  

6. Avaliação da função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Avaliação 

hemodinâmica através da Ecocardiografia com Doppler. 

7. Diagnóstico, avaliação quantitativa  e  qualitativa  das  cardiomiopatias. 

8. O ecocardiograma  nas  valvopatias e na avaliação das  próteses  valvares. 

9. O  ecocardiograma  na  insuficiência  coronariana  aguda  e  crônica. 

10. O ecocardiograma  nas  doenças  do  pericárdio. 

11. O ecocardiograma  nas  doenças da aorta. 

12. Hipertensão arterial sistêmica e pulmonar. 

13. Endocardite infecciosa e febre reumática.  

14. O ecocardiograma  na  avaliação  de  fonte  emboligênica. 

15. Massas  e  tumores  intracardíacos. 

Ergometria 

1. Fisiologia do exercício.  

2. Metodologia do teste ergométrico.  

3. Indicações e contra-indicações ao teste ergométrico. 

4. Interpretação do eletrocardiograma de esforço.  

5. Teste ergométrico na avaliação diagnóstica e prognóstica da insuficiência coronária.  

6. Avaliação e significado das arritmias cardíacas e distúrbios de condução no teste ergométrico.  

7. Avaliação do comportamento da pressão arterial e da resposta cronotrópica ao esforço.  

8. Avaliação da capacidade funcional e prescrição de atividade física.  

9. Teste ergométrico associado a outros métodos complementares (cintilografia de perfusão miocárdica / 

ecocardiogramasob estresse). 

Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários e organizativos; bases legais e normatização; e financiamento. 

Política Nacional de Atenção Básica. 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde: atributos, elementos, funções e redes prioritárias. 

Vigilância em Saúde. 

Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente. 

Cargo: Médico Dermatologista 

1. Semiologia dermatológica – lesões elementares da pele. 

2. Erupções eczematosas, eritematoescamosas, eritematopurpúricas, papulopruriginosas, vesicobolhosas. 

3. Afecções ulcerosas de membros inferiores. 

4. Acne e erupções acneiformes. 

5. Colagenoses. 



6. Vasculites. 

7. Piodermites e outras dermatoses por bactérias. 

8. Sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. 

9. Tuberculose e micobacterioses atípicas. 

10. Hanseníase. 

11. Micoses superficiais e profundas. 

12. Dermatoviroses. 

13. Leishmaniose tegumentar americana e outras dermatoses zooparasitárias. 

14. Erupções por drogas e toxinas. 

15. Fotodermatoses. 

16. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. 

17. Porfirias. 

18. Afecções epiteliais pré-malignas. 

19. Nevos pigmentares. 

20. Tumores benignos e malignos da pele. 

21. Afecções congênitas e hereditárias. 

22. Manifestações cutâneas paraneoplásicas e metástases cutâneas. 

23. Terapeutica tópica e sistêmica em dermatologia. 

24. Dermatoscopia. 

25. Cirurgia dermatológica. 

26. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários e organizativos; bases legais e normatização; e financiamento. 

27. Política Nacional de Atenção Básica. 

28. Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde: atributos, elementos, funções e redes 

prioritárias. 

29. Vigilância em Saúde. 

30. Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente. 

Cargo: Médico Gastroenterologista 

1. Doença do refluxo gastroesofágico (drge). 

2. Esofagites não associadas à drge. 

3. Esofagite eosinofílica. 

4. Alterações da motilidade do esôfago: diagnóstico e tratamento. 

5. Neoplasia do esôfago. 

6. Gastrites. 

7. Doenças funcionais do aparelho digestivo. 

8. Úlcera péptica. 

9. Helicobacter pylori e afecções associadas. 

10. Neoplasias gástricas. 

11. Diarréias agudas e crônicas. 

12. Síndrome de má absorção. 

13. Parasitoses intestinais. 



14. Pólipos gastrointestinais. 

15. Doença diverticular dos cólons. 

16. Câncer colo-retal. 

17. Retocolite ulcerativa inespecífica. 

18. Doença de crohn. 

19. Colite isquêmica. 

20. Pancreatiteaguda. 

21. Pancreatite crônica. 

22. Tumores do pâncreas. 

23. Cistos de pâncreas. 

24. Diagnóstico diferencial das icterícias. 

25. Colestase. 

26. Hepatites agudas virais. 

27. Hepatites crônicas virais. 

28. Hepatiteauto-imune. 

29. Cirrose hepática. 

30. Doenças hepáticas metabólicas. 

31. Esteatose e esteato-hepatite não alcoólicas. 

32. Tumores primários do fígado. 

33. Fígado e gravidez. 

34. Doenças da vesícula biliar. 

35. Tumores malignos das vias biliares extra–hepáticas. 

36. Manifestações digestivas da síndrome de imunodeficiência Adquirida. 

37. Esquistossomose mansônica. 

38. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários e organizativos; bases legais e normatização; e financiamento. 

39. Política Nacional de Atenção Básica. 

40. Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde: atributos, elementos, funções e redes 

prioritárias. 

41. Vigilância em Saúde. 

42. Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente. 

Cargo: Médico Geriatra 

1. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; Estatuto do Idoso; violência e maus tratos; Política Nacional de 

Humanização; Biologia e fisiologia do envelhecimento; Teorias do envelhecimento.  

2. Prevenção e promoção da saúde/Rastreamento de Doenças; Avaliação geriátrica e gerontologia; Geriatria básica: 

conceitos básicos em Geriatria/ Atividades de vida diária/ Independência e Funcionalidade; Cuidados gerais com o 

paciente em medicina interna; Cuidados com o paciente idoso.  

3. Síndromes geriátricas e principais patologias no idoso; Manifestação atípica das doenças no envelhecimento e 

particularidades do tratamento do paciente idoso. 

4. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e 

valvulopatias, arritmias cardíacas, riscos de eventos cardiovasculares.  



5. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abscessos 

pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; neoplasias.  

6. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica,doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e 

colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas, insuficiência hepática crônica, tumores de cólon.  

7. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal.  

8. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios 

das glândulas suprarrenais, distúrbios das glândulas paratireoides.  

9. Doenças reumáticas: artrite reumatoide, espondiloartropatias; colagenoses, gota; Doenças infecciosas e terapia 

antibiótica.  

10. Doenças hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de 

coagulação, leucemias e linfomas.  

11. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos.  

12. Doenças neurológicas: demências, coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias 

periféricas, encefalopatias, distúrbios do sono.  

13. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, ansiedade, depressão. 

14.  Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; emergências clínicas. 

15. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários e organizativos; bases legais e normatização; e financiamento. 

16. Política Nacional de Atenção Básica. 

17. Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde: atributos, elementos, funções e redes 

prioritárias. 

18. Vigilância em Saúde. 

19. Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente. 

Cargo: Médico Infectologista 

1. Doenças causadas por vírus influenza. 

2. Mecanismos de resistência dos microrganismos aos antimicrobianos. 

3. Hepatites agudas e crônicas por vírus. 

4. HIV e AIDS. 

5. Imunização e prevenção de infecções em profissionais da saúde. 

6. Infecção por arbovírus. 

7. Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS). 

8. Infecções do sistema nervoso central. 

9. Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). 

10. Leishmaniose visceral. 

11. Leptospirose. 

12. Profilaxia de raiva e do tétano. 

13. Sepse. 

14. Síndrome mononucleose-like. 

15. Tuberculose. 

16. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários e organizativos; bases legais e normatização; e financiamento. 

17. Política Nacional de Atenção Básica. 



18. Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde: atributos, elementos, funções e redes 

prioritárias. 

19. Vigilância em Saúde. 

20. Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente. 

Cargo: Médico Nefrologista 

1. Distúrbios hidroeletrolíticos. 

2. Distúrbios ácido-básicos. 

3. Glomerulopatias primárias e secundárias. 

4.  Litíase urinária. 

5.  Infecção do trato urinário. 

6.  Hipertensão arterial sistêmica. 

7. Lesão renal aguda. 

8. Doença renal crônica. 

9.  Tratamento dialítico e suas complicações. 

10.  Rim e gestação. 

11. Envolvimento renal nas doenças sistêmicas. 

12. Doença renal relacionada a processos infecciosos. 

13. Diagnóstico e manutenção do potencial doador renal falecido. 

14.  Portarias e normas que regulamentam o tratamento dialítico no SUS. 

15. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios doutrinários e organizativos; bases legais e normatização; e financiamento. 

16. Política Nacional de Atenção Básica. 

17. Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde: atributos, elementos, funções e redes 

prioritárias. 

18. Vigilância em Saúde. 

19. Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente. 

 

 

 

Natal/RN, 11 de março de 2019.  
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