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A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA vem por meio deste retificar o Anexo I, item 2.1. do 

Conteúdo Programático específico ao Cargo de Médico da Família do Edital Nº 05/2011. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2. CONHECIMENTO GERAL E ESPECÍFICO: 

2.1. Conhecimentos específicos Médico da Família: 

Médico da Família  

 

 

 

Fundamentos de enfermagem; farmacologia; técnicas básicas de enfermagem; 
enfermagem médico-cirúrgica; enfermagem de clínica médica; enfermagem em centro 
cirúrgico; enfermagem de emergência; enfermagem materno-infantil; ginecologia, 
obstetrícia e planejamento familiar; pediatria; planejamento de assistência na enfermagem; 
sistematização de assistência na enfermagem; enfermagem em saúde pública: 
planejamento e administração; nível de prevenção de doenças; epidemiologia geral; 
processo saúde e doença; vigilância epidemiológica e sanitária; estatísticas vitais e 
indicadores de saúde; saneamento básico e meio ambiente; imunizações; programas de 
saúde; atendimento domiciliar; educação sanitária; testes imunodiagnósticos e 
auxiliadores de diagnósticos; consultas de enfermagem; medidas gerais para o controle de 
infecção hospitalar; princípios da administração e processo administrativo (planejamento, 
organização, direção, coordenação, supervisão e avaliação). Programa Saúde da Família 
Saúde na Constituição Brasileira. Leis 8080/90 e 8142/90. O Pacto pela Saúde. Política 
Nacional de Atenção às Urgências. Urgências e Emergências - Atenção Integral da 
morbimortalidade prevalente. Epidemiologia Básica: Conceitos básicos; Epidemiologia 
descritiva; Indicadores de saúde; Estudos analíticos; Epidemiologia dos problemas ligados 
à urgência e emergência; Vigilância em Saúde. Programa Saúde da Família BRASIL. 
Ministério da Saúde. Portaria nº. 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional 
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). [disponível na Internet: 
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-648.htm] 

 

LEIA-SE: 

 

2. CONHECIMENTO GERAL E ESPECÍFICO: 

2.1. Conhecimentos específicos Médico da Família: 

 

 

 

 

Médico da Família  

 

 

 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças 
cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, 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, diarréia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, 
insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do 
sistema ácido base, nefroletíase, infecções urinárias, hipovitaminoses, desnutrição, 
diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal, 
anemias hipocrônicas, macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, 
distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, 
doença reumatóide juvenil, gota, tupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do 
cotágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, 
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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, estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, 
infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; escabiose, dermatofitoses, eczena, 
dermatite de contato, onicomicoses, urticária, anafiloxia, intoxicações exógenas agudas. 
Programa Saúde da Família BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº. 648, de 28 de 
março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da 
Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  
[disponível na Internet: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-
648.htm] BRASIL. Ministério da Saúde.  
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção 
Básica. Números 12 (Obesidade), (Controle dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama), 
(Prevenção Clínica de Doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica), 
(Hipertensão Arterial Sistêmica), (Diabetes Mellitus), (Saúde Bucal), (HIV/AIDS, hepatites 
e outras DST), (Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa). 
[disponíveis na Internet: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/caderno_ab.php]. 

 

 

 

 

São Paulo, 09 de Agosto de 2011 

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 


