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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
PARA OS EMPREGOS DE MÉDICO CLÍNICO SAÚDE DA FAMÍLIA E MÉDICO 
PLANTONISTA: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, 
antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. 
Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações 
entre as orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sintaxe. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS EMPREGOS DE MÉDICO CLÍNICO 
SAÚDE DA FAMÍLIA E MÉDICO PLANTONISTA: 
 
CONHECIMENTOS DE SUS/SAÚDE PÚBLICA: 1- Política de Saúde no Brasil; 2- 
Sistema Único de Saúde (SUS); 3- Municipalização da Saúde; Normas Operacionais de 
Assistência à Saúde: NOAS; 4- Indicadores de Saúde Gerais e Específicos; 5- Direito do 
Usuário SUS - Cartilha do Ministério da Saúde. Rede HumanizaSUS. Política Nacional de 
Humanização Lei 8080 de 19/09/1990. 
CONHECIMENTOS DE ÉTICA MÉDICA: Resolução CFM nº 1931, de 17 de setembro 
de 2009. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO PLANTONISTA 
 
CLÍNICA MÉDICA Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e 
prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, 
arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, hipertensão arterial. Insuficiência 
respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, 
tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e 
úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência 
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de 
cólon, Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e 
do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Hipovitaminoses, desnutrição, 
diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal. Anemias 
hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios 
da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do 
colágeno; Neurológicas: coma, Prefeitura do Município de Motuca ESTADO DE SÃO 
PAULO Rua São Luiz, nº 111 – Centro – Fone: (016)334-9300 – www.motuca.sp.gov.br - 
Motuca / SP cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias 
periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, 
depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, 
tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, 
AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, 
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estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, 
toxoplasmose, viroses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, 
onicomicoses urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. Urgência e emergência em 
Clínica Médica, urgência e emergência do trauma. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO 

SAÚDE DA FAMILIA 

Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde; 
Conceitos fundamentais das diversas Especialidades Clínicas; Noções Básicas de Urgência/ 
Emergência na Prática Médica; Educação em Saúde; Promoção e proteção à saúde da 
criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Assistência ginecológica; Concepção e 
contracepção; Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais frequentes do ciclo gravídico e puerperal; 
Cuidados ao recém nascido e condução da puericultura; Desnutrição Proteico-calórica; 
Diarreia Aguda e Crônica na Criança; Doenças respiratórias na Criança; Doenças 
Infectocontagiosas mais frequentes na criança; Parasitoses Intestinais; Dermatoses mais 
frequentes; Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais 
frequentes; Saúde do trabalhador; Tratamento das afecções mais frequentes na infância, na 
adolescência, na idade adulta e na terceira idade; Interpretação de exames complementares 
de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Saúde mental; Distúrbios psíquicos mais 
comuns na prática ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais frequentes e 
encaminhamentos necessários; Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e 
urgentes; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Vigilância sanitária; Vigilância em saúde; 
Participação Comunitária nos Programas de Saúde; Programa de saúde da família: princípios 
e diretrizes; Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde; Política Nacional de 
Humanização da Atenção à Saúde; Código de ética médica. 

 
  


