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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 003, DE 29 DE MARÇO DE 2019 

 

O Secretário Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, e nos termos estabelecidos no subitem 

16.17, do Edital nº 003/2019, referente ao concurso público para a Prefeitura Municipal do Salvador, torna 

pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1. No item 4, DAS INSCRIÇÕES, subitem 4.3, ONDE SE LÊ: 

 

4.3 O candidato somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto 
bancário emitido pela FGV, gerado ao término do processo de inscrição. 

 

LEIA-SE: 

 

4.3 O candidato somente poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto 
bancário emitido pela FGV. O boleto bancário estará disponível para impressão e pagamento em 
até 2 (dois) dias úteis após a conclusão do requerimento de inscrição. Esse prazo é necessário para 
validação do código de barras junto à Instituição Bancária. O pagamento deverá ser realizado até 
o dia 08 de maio de 2019. 

 

 

2. No item 5, DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, subitem 5.8, ONDE SE LÊ: 

 

5.8 Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato convocado, ele será 
nomeado nessa condição, ficando a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída nos moldes 
do Decreto Federal nº 9.508, de 2018, a avaliação, durante a Perícia Médica, da compatibilidade 
entre a natureza da deficiência apresentada pelo candidato e as atribuições inerentes ao Cargo 
para o qual foi aprovado. 

 

LEIA-SE: 

 

5.8 Caso a perícia médica confirme a deficiência declarada pelo candidato convocado, se atendidos 
os requisitos deste Edital, ele será nomeado nessa condição, ficando a cargo de uma equipe 
multiprofissional, instituída nos moldes do Decreto Federal nº 9.508, de 2018, a avaliação, 
durante a Perícia Médica, da compatibilidade entre a natureza da deficiência apresentada pelo 
candidato e as atribuições inerentes ao Cargo para o qual foi aprovado. 

 
 

3. No item 10, DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, fica EXCLUÍDO o subitem 10.16, renumerando-se os subitens 

subsequentes: 

 

10.16 Não serão considerados os títulos de pós-graduação quando estes forem requisito exigido para o 

exercício do respectivo cargo, bem como outros títulos de formação, tais como: língua inglesa, 

língua espanhola, informática, entre outros. 
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4. No Anexo I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, Cargos de Nível Superior, exceto para os cargos de Especialista 

em Políticas Públicas, Conhecimentos Específicos -  Módulo III, ONDE SE LÊ: 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO: Epidemiologia, 
fisiopatologia, diagnóstico e clínica. Tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência 
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência 
arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Doenças pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, 
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. Doenças do sistema 
digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, 
tumores de cólon. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios 
hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Doenças metabólicas e do sistema 
endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Doenças da 
hipófise e da adrenal. Doenças hematológicas: anemias hipocrônicas, macrolíticas e hemolíticas, anemia 
aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 
Doenças reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
infecciosa, doenças do colágeno. Doenças neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular 
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência 
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. 
Doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, tuberculose, arbovirose, dermatofitoses, eczema, dermatite 
de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema 
angioneurótico, urticária, anafiloxia. Intoxicações exógenas agudas. Abordagem inicial dos principais 
problemas de Saúde Mental: ansiedade, depressão, bulimia e anorexia nervosa. Promoção da Saúde: 
cessação do tabagismo, vacinação de adultos, controle de peso, prevenção das afecções prevalentes, saúde 
oral e visual. Síndromes geriátricas. Demências senis (entre elas, o mal de Alzheimer, avaliação do teste de 
Minimental). Urgência e emergência. Imunizações. Atestado Médico. Atendimento pré-hospitalar móvel e 
fixo. Regulação médica. Suporte avançado de vida no trauma, cardiologia e pediatria. 

 

LEIA-SE: 

 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - 
ESPECIALIDADE MÉDICO CLÍNICO: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e clínica. Tratamento e 
prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias 
cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, 
hipertensão arterial, choque. Doenças pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e 
crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo 
pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. Doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, 
colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses 
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores de cólon. Doenças 
renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Doenças metabólicas e do sistema endócrino: 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Doenças da hipófise e 
da adrenal. Doenças hematológicas: anemias hipocrônicas, macrolíticas e hemolíticas, anemia aplásica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Doenças 
reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
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infecciosa, doenças do colágeno. Doenças neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular 
cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, 
varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças 
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, 
malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, 
toxoplasmose, viroses. Doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, tuberculose, arbovirose, 
dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Doenças 
imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Intoxicações exógenas agudas. 
Abordagem inicial dos principais problemas de Saúde Mental: ansiedade, depressão, bulimia e anorexia 
nervosa. Promoção da Saúde: cessação do tabagismo, vacinação de adultos, controle de peso, prevenção 
das afecções prevalentes. Síndromes geriátricas. Demências senis (entre elas, o mal de Alzheimer). 
Urgência e emergência. Imunizações. Atestado Médico. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes 
e Políticas Públicas 

 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO GINECOLOGISTA: Anatomia dos Órgãos Genitais Femininos; Embriologia dos Órgãos genitais 

femininos; Fisiologia do ciclo menstrual e sexual; Disfunções menstruais; Climatério e Menopausa; 

Puberdade Fisiológica e patológica; Propedêutica Clínica e complementar em toco ginecologia; Doenças 

sexualmente transmissíveis; Cito genética; Dismenorréia; Tensão pré-menstrual; Distopias genitais; Doença 

Inflamatória Pélvica Esterilidade conjugal; Incontinência Urinária na mulher; Fístulas genitais Ginecologia da 

infância e da adolescência; Mastopatias benignas e malignas; Anticoncepção; Medicina psicossomática em 

ginecologia; Urgências ginecológicas; Afecções do colo e do corpo uterino; Afecções dos ovários e das 

trompas; Oncologia Ginecológica; Moléstia Trofoblástica; Endometriose; Cirurgias Ginecológicas; Algias 

Pélvicas; Disfunções Sexuais; Vulvovaginites; Estados hiperprolactinicos; Intersexualidade; Hemorragias 

disfuncionais; Atendimento a vitima de violência sexual; Ovulação; Fertilização; Transporte Ovular; Nidação; 

Deciduação; Desenvolvimento e fisiologia das membranas fetais e placenta; Sistema amniótico; Crescimento 

e desenvolvimento fetal; Endocrinologia do ciclo gravidico-puerperal e modificações do organismo materno; 

Semiologia obstétrica; Assistência Pré-natal; Avaliação da vitalidade e viabilidade fetal; Parto: contração 

uterina, mecanismo de parto, fenômenos maternos do parto; Partograma; Assistência clínica ao Parto; 

Assistência ao Puerpério e Lactação; Doença hipertensiva especifica da gravidez; Diabetes Gestacional; 

Doenças clínicas intercorrentes no ciclo gravidico-puerperal; Hemorragias na gestação; Infecção puerperal; 

Trabalho de parto prematuro; Rotura prematura de membranas; Doença hemolítica perinatal; Toco 

traumatismos maternos e fetais Gestação prolongada; Efeito de drogas sobre o concepto; Aspectos médicos 

legais em toco-ginecologia; Aspectos ético-legais da prática obstétrica; Código de Ética Médica. 

 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO PEDIATRA: O recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido de 

termo e o prematuro. Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN. Displasia Congênita do 

Quadril. Diagnóstico diferencial e tratamento das infecções congênitas, diagnóstico diferencial da icterícia 

neonatal, anemia do prematuro, teste de triagem neonatal, triagem auditiva neonatal, reflexo vermelho. 

Reanimação ao nascimento de RN de baixo e alto risco, seguimento pós-alta de RN pré-termo. 

Quimioprofilaxia antirretroviral para o RN exposto ao HIV. Alimentação: aleitamento materno, orientações 

alimentares para lactente, pré-escolar, escolar e adolescente. Restrições ao aleitamento materno. 

Imunização: calendário oficial de vacinação e imunização em grupos de risco. Crescimento e 

desenvolvimento. Prevenção da desnutrição e da obesidade: atenção integral à criança em idade escolar; 

assistência individual e ações coletivas de saúde na creche e na escola. Adolescência: principais problemas 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
EDITAL N° 003, DE 29 DE MARÇO DE 2019 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR  2019 | CONCURSO PÚBLICO  4 

 

de saúde do adolescente. Prevenção do tabagismo, alcoolismo e do uso de drogas ilícitas. Afecções 

gastrointestinais: diarreia aguda e persistente, tratamento oral e endovenoso da desidratação, doença 

celíaca, constipação intestinal, refluxo gastresofágico, dor abdominal recorrente. Afecções de vias aéreas 

superiores: rinites, rinossinusopatias, otites, faringoamigdalites e laringites, estomatites, síndrome da apneia 

obstrutiva do sono, epistaxe. Afecções de vias aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante, asma, 

pneumonias, abordagem da tosse aguda e persistente, laringotraqueobronquites, difteria, bronquiolite viral 

aguda, diagnóstico da fibrose cística. Doenças infecciosas: celulites, doenças exantemáticas, coqueluche, 

leptospirose, meningites, parotidite epidêmica, dengue, influenza, candidíase, varicela, parasitoses 

intestinais, tuberculose, hanseníase, hepatites virais (A, B e C), diagnóstico inicial da AIDS. Doenças 

hematológicas: doença falciforme, diagnóstico diferencial das policitemias, anemias em geral, anemia 

hemolítica por deficiência enzimática (G6PD), leucemia linfocítica aguda, doenças hemorrágicas, púrpura 

trombocitopênica idiopática (PTI), coagulopatias, hemofilia. Afecções do trato genitourinário: infecções do 

trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda, síndrome nefrótica idiopática, insuficiência renal aguda, 

diabetes insipidus, vulvovaginites, postites. Diagnóstico das imunodeficiências primárias e secundárias. 

Doenças reumatológicas: artrites e artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e 

adolescência. Doenças endocrinológicas: hipotireoidismo, hipertireoidismo, telarca precoce, puberdade 

precoce, ginecomastia, hirsutismo, criptorquidia, diabetes mellitus tipo I e tipo II. Doenças neurológicas: 

convulsões, meningites, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, autismo. Problemas 

oftalmológicos mais comuns na infância. Prevenção da ambliopia, conjuntivites e tracoma. Dermatopatias 

mais frequentes na infância e adolescência. Dermatoses do RN, dermatite atópica, dermatite seborreica, 

ptiríasealba, acne, micoses superficiais, dermatoviroses, impetigo, dermatozooparasitoses, queimaduras, 

urticária e angioedema. Cardiopatias: diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, 

criança com sopro, criança com cianose, cardiopatias congênitas, endocardite infecciosa, miocardite, 

arritmias cardíacas. Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na infância. Dores recorrentes: 

abdominal, cefaleia e dor em membros. Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnóstico 

diferencial na infância e adolescência. Problemas cirúrgicos mais comuns na infância e adolescência. Hérnia 

umbilical, inguinal, inguinoescrotal, fimose, parafimose, apendicite. Abuso e maus-tratos: aspectos 

psicossociais, diagnóstico e conduta. Prevenção de acidentes na infância e adolescência. Normas técnicas 

para emissão de atestado médico e de óbito. 

 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO INFECTOLOGISTA: HIV/AIDS: fisiopatogenia, diagnóstico, tratamento do HIV; diagnóstico e 

tratamento das infeções oportunistas relacionadas à AIDS. Tratamento das coinfecções tuberculose e das 

hepatites associadas ao HIV/AIDS. Transmissão vertical do HIV. Tratamento com drogas antirretrovirais e 

interações medicamentosas. Tuberculose: fisiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Coinfeção HIV/Tb. 

Interação medicamentosa. Tuberculose multirresistente. DST: fisiopatogenia, diagnóstico e tratamento. 

Sífilis, neurossífilis, gonorreia, HPV, úlcera genital, corrimento uretral ou vaginal, endocervicite, epididimite, 

proctite. Transmissão vertical das DST. Abordagem sindrômica. Hepatites: fisiopatogenia, diagnóstico e 

tratamento das hepatites virais tipo A, B, C. Transmissão vertical. Coinfecção HIV e hepatites B, C. Interação 

medicamentosa. HTLV1 - fisiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Coinfecção HIV e HTLV1. Transmissão 

vertical. Fisiopatogenia, diagnóstico, tratamento e complicações das patologias. Meningites. Doenças 

meningocócicas. Leptospirose. Leishmaniose: tegumentar e visceral. Doenças exantemáticas. Herpes vírus. 

Citomegalovírus. Mononucleose infecciosa. Difteria. Malária. Diarreias: bacterianas. Parasitoses Intestinais. 

Dengue. Doença de Chagas. Febre Amarela. Esquistossomose. Cólera. Riquetsioses. Raiva. Tétano e tétano 

neonatal. Febres purpúricas. Enteroviroses. Estafilococcias. Estreptococcias. Mononucleose infecciosa. 

Hanseníase. Cisticercose. Pneumonias atípicas. Paracoccidioidomicose. Histoplasmose. Infecções Herpéticas. 

Citomegalovírus. Toxoplasmose. Infecção hospitalar. Antibióticos, antifúngicos, antivirais. Sepse. Febre de 
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origem indeterminada. Imunizações. Endocardites infecciosas. Doenças Infecciosas Emergentes. Difteria. 

Febre maculosa brasileira. 

 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO PSIQUIATRA: História da Psiquiatria: as revoluções conceituais no campo da saúde mental. Políticas 

de saúde mental no Brasil e no Mundo. Psiquiatria Social. Epidemiologia dos Transtornos mentais. 

Psicopatologia geral: as funções psíquicas e suas alterações. Psicopatologia especial: entidades clínicas e 

nosologia psiquiátrica. Psiquiatria Geriátrica com ênfase em quadros demenciais e depressão. Transtornos 

Psiquiátricos da gestante e abordagem farmacológica. Transtornos Mentais decorrentes do Uso de 

Substâncias Psicoativas: diagnóstico, tratamento e reabilitação. Terapêutica psiquiátrica (criança, 

adolescente, adulto e idoso). Psicofarmacologia; Psicoterapia; Abordagem psicossocial; Reabilitação 

psicossocial; Emergências psiquiátricas. Psiquiatria infantil: noções gerais. Rede de atenção psicossocial. 

Regulação médica de urgência, leitos, consultas e exames. Normas técnicas para emissão de atestado médico 

e de óbito. 

 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO CLÍNICO SAUEF: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e clínica. Tratamento e prevenção das 

doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença 

reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, 

choque. Doenças pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia 

intestinal, neoplasias. Doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda 

e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais 

inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores de cólon. Doenças renais: insuficiência renal aguda e 

crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções 

urinárias. Doenças metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, 

hipotireoidismo, hipertireoidismo. Doenças da hipófise e da adrenal. Doenças hematológicas: anemias 

hipocrônicas, macrolíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, 

leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Doenças reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide 

juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Doenças neurológicas: 

coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. 

Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Doenças 

infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, 

febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 

leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, 

infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, 

tuberculose, arbovirose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções 

bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. 

Intoxicações exógenas agudas. Abordagem inicial dos principais problemas de Saúde Mental: ansiedade, 

depressão, bulimia e anorexia nervosa. Promoção da Saúde: cessação do tabagismo, vacinação de adultos, 

controle de peso, prevenção das afecções prevalentes. Síndromes geriátricas. Demências senis (entre elas, o 

mal de Alzheimer). Suporte avançado de vida em cardiologia, pediatria, trauma, neurologia. Regulação 

médica das Urgências, de leitos e ambulatorial, política de atenção as redes assistenciais. Linhas de cuidado 

do AVC, infarto e trauma. Urgência e emergência. Imunizações. Atestado Médico. Sistema Único de Saúde - 

Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas 
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 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO PEDIATRA SAUEF: O recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido 

de termo e o prematuro. Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN. Displasia Congênita do 

Quadril. Diagnóstico diferencial e tratamento das infecções congênitas, diagnóstico diferencial da icterícia 

neonatal, anemia do prematuro, teste de triagem neonatal, triagem auditiva neonatal, reflexo vermelho. 

Reanimação ao nascimento de RN de baixo e alto risco, seguimento pós-alta de RN pré-termo. 

Quimioprofilaxia antirretroviral para o RN exposto ao HIV. Alimentação: aleitamento materno, orientações 

alimentares para lactente, pré-escolar, escolar e adolescente. Restrições ao aleitamento materno. 

Imunização: calendário oficial de vacinação e imunização em grupos de risco. Crescimento e 

desenvolvimento. Prevenção da desnutrição e da obesidade: atenção integral à criança em idade escolar; 

assistência individual e ações coletivas de saúde na creche e na escola. Adolescência: principais problemas 

de saúde do adolescente. Prevenção do tabagismo, alcoolismo e do uso de drogas ilícitas. Afecções 

gastrointestinais: diarreia aguda e persistente, tratamento oral e endovenoso da desidratação, doença 

celíaca, constipação intestinal, refluxo gastresofágico, dor abdominal recorrente. Afecções de vias aéreas 

superiores: rinites, rinossinusopatias, otites, faringoamigdalites e laringites, estomatites, síndrome da apneia 

obstrutiva do sono, epistaxe. Afecções de vias aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante, asma, 

pneumonias, abordagem da tosse aguda e persistente, laringotraqueobronquites, difteria, bronquiolite viral 

aguda, diagnóstico da fibrose cística. Doenças infecciosas: celulites, doenças exantemáticas, coqueluche, 

leptospirose, meningites, parotidite epidêmica, dengue, influenza, candidíase, varicela, parasitoses 

intestinais, tuberculose, hanseníase, hepatites virais (A, B e C), diagnóstico inicial da AIDS. Doenças 

hematológicas: doença falciforme, diagnóstico diferencial das policitemias, anemias em geral, anemia 

hemolítica por deficiência enzimática (G6PD), leucemia linfocítica aguda, doenças hemorrágicas, púrpura 

trombocitopênica idiopática (PTI), coagulopatias, hemofilia. Afecções do trato genitourinário: infecções do 

trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda, síndrome nefrótica idiopática, insuficiência renal aguda, 

diabetes insipidus, vulvovaginites, postites. Diagnóstico das imunodeficiências primárias e secundárias. 

Doenças reumatológicas: artrites e artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e 

adolescência. Doenças endocrinológicas: hipotireoidismo, hipertireoidismo, telarca precoce, puberdade 

precoce, ginecomastia, hirsutismo, criptorquidia, diabetes mellitus tipo I e tipo II. Doenças neurológicas: 

convulsões, meningites, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, autismo. Problemas 

oftalmológicos mais comuns na infância. Prevenção da ambliopia, conjuntivites e tracoma. Dermatopatias 

mais frequentes na infância e adolescência. Dermatoses do RN, dermatite atópica, dermatite seborreica, 

ptiríasealba, acne, micoses superficiais, dermatoviroses, impetigo, dermatozooparasitoses, queimaduras, 

urticária e angioedema. Cardiopatias: diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, 

criança com sopro, criança com cianose, cardiopatias congênitas, endocardite infecciosa, miocardite, 

arritmias cardíacas. Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na infância. Dores recorrentes: 

abdominal, cefaleia e dor em membros. Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e diagnóstico 

diferencial na infância e adolescência. Problemas cirúrgicos mais comuns na infância e adolescência. Hérnia 

umbilical, inguinal, inguinoescrotal, fimose, parafimose, apendicite. Abuso e maus-tratos: aspectos 

psicossociais, diagnóstico e conduta. Prevenção de acidentes na infância e adolescência. Normas técnicas 

para emissão de atestado médico e de óbito. 

 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO PSIQUIATRA SAUEF: História da Psiquiatria: as revoluções conceituais no campo da saúde mental. 

Políticas de saúde mental no Brasil e no Mundo. Psiquiatria Social. Epidemiologia dos Transtornos mentais. 

Psicopatologia geral: as funções psíquicas e suas alterações. Psicopatologia especial: entidades clínicas e 

nosologia psiquiátrica. Psiquiatria Geriátrica com ênfase em quadros demenciais e depressão. Transtornos 

Psiquiátricos da gestante e abordagem farmacológica. Transtornos Mentais decorrentes do Uso de 
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Substâncias Psicoativas: diagnóstico, tratamento e reabilitação. Terapêutica psiquiátrica (criança, 

adolescente, adulto e idoso). Psicofarmacologia; Psicoterapia; Abordagem psicossocial; Reabilitação 

psicossocial; Emergências psiquiátricas. Psiquiatria infantil: noções gerais. Rede de atenção psicossocial. 

Regulação médica de urgência, leitos, consultas e exames. Normas técnicas para emissão de atestado médico 

e de óbito. 

 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO SAMU: Suporte avançado de vida em cardiologia, pediatria, trauma, neurologia, ginecologia. 

Atendimento pre-hospitalar, Regulação médica das Urgências, de leitos e ambulatorial, política de atenção 

as redes assistenciais. Linhas de cuidado do AVC, infarto e trauma. Rede de atenção à Saúde: Urgência, 

cegonha, pessoa com deficiência, psicossocial. Tratamento e imobilização de fraturas, desobstrução de vias 

aéreas, reposição volêmica, coagulopatias, manuseio de via aérea difícil, tratamento do infarto agudo do 

miocárdio em ambiente hospitalar e pré-hospitalar. Trabalho de parto normal e distócico, cesárea post-

morten e peri-morten, doença hipertensiva especófica da gravidez, sangramentos genitais anormais, 

gravidez ectópica, doença inflamatória pélvica. Traumas genitais, Fratura de Bacia, trauma abdominal, 

trauma torácico, trauma craniano, trauma em membros, síndrome do esmagamento, rabdomiólise, 

síndrome compartimental, trauma urorenal, isquemia mesentérica, abdome agudo obstrutivo, abdome 

agudo infeccioso, dor abdominal aguda, pneumotórax, hemotórax, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

insuficiência respiratória, hemoptise, tromboembolismo pulmonar.  Epidemiologia, fisiopatologia, 

diagnóstico e clínica. Tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, 

insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial 

periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Doenças pulmonares: insuficiência respiratória 

aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 

tromboembolismo pulmonar, neoplasias. Doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, 

colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses 

intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, tumores de cólon. Doenças renais: 

insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, 

nefrolitíase, infecções urinárias. Doenças metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, 

diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Doenças da hipófise e da adrenal. Doenças 

hematológicas: anemias hipocrônicas, macrolíticas e hemolíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, 

distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Doenças reumatológicas: 

osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematosos sistêmico, artrite infecciosa, doenças do 

colágeno. Doenças neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, 

neuropatias periféricas, encefalopatias. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos 

psicóticos, pânico, depressão. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, 

difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 

doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, estreptococcias, 

estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Doenças 

dermatológicas: escabiose, pediculose, tuberculose, arbovirose, dermatofitoses, eczema, dermatite de 

contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema 

angioneurótico, urticária, anafilaxia. Intoxicações exógenas agudas. Abordagem inicial dos principais 

problemas de Saúde Mental: ansiedade, depressão, bulimia e anorexia nervosa. Promoção da Saúde: 

cessação do tabagismo, vacinação de adultos, controle de peso, prevenção das afecções prevalentes. 

Síndromes geriátricas. Demências senis (entre elas, o mal de Alzheimer). Urgência e emergência. 

Imunizações. Atestado Médico. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas. 

Normas técnicas para emissão de atestado médico e de óbito. 
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 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO ORTOPEDISTA SAUEF: Atendimento inicial ao trauma, técnica AO (osteossíntese); fraturas da cintura 

escapular; fraturas do cotovelo; fraturas do punho e mão; fraturas do anel pélvico e acetábulo; fraturas 

proximais do fêmur; fraturas do joelho; fraturas do tornozelo e pé; amputações e próteses. Trauma esportivo: 

biomecânica; lesões musculotendíneas; entorses, fraturas por estresse e tendinites relacionadas a esporte; 

reabilitação e retorno à atividade. Osteometabólicas: distúrbios congênitos e osteogênese; distúrbios 

metabólicos e endócrinos (raquitismo, escorbuto, Paget); doenças reumáticas (ar, gota, soro neg, etc); 

osteocondrites e osteonecroses; lesões meniscais e lesões condrais; artroscopias das diversas articulações; 

Tumores: tumores benignos; lesões pseudotumorais; tumores malignos. Regulação médica das Urgências, de 

leitos e ambulatorial, política de atenção as redes assistenciais. Linhas de cuidado do trauma. Ortopedia 

pediátrica: displasia do desenvolvimento do quadril; Legg-perthes-calvè; epifisiolistese femoral proximal; 

deformidades angulares e rotacionais dos membros inferiores; marcha normal e patológica; paralisia infantil 

e cerebral; trauma infantil; desenvolvimento neuropostural; miopatias e neuropatias. Quadril: biomecânica 

e exame físico; necrose asséptica da cabeça femoral; osteoartrose; osteotomias do quadril; biomecânica de 

materiais; artroplastias do quadril. Coluna: biomecânica da coluna e exame físico; lombalgias; 

espondilolistese, diastematomielia e siringomielia; escoliose (idiopática e congênita) e cifoses; síndrome da 

cauda equina; cervicobraquialgias; artrite reumatoide na coluna cervical; anomalias congênitas da coluna. 

Ombro e cotovelo: biomecânica e artroplastia de ombro e cotovelo; síndrome do impacto, lesão do manguito 

rotador e tendinite do bíceps; ombro congelado, tendinite calcárea e rigidez do cotovelo; paralisia obstétrica; 

instabilidade do ombro; exame físico do ombro e cotovelo; epicondilites. Pé: biomecânica e exame físico do 

pé; pé torto congênito e pé cavo; coalizão tarsal e descolamento epifisário do tornozelo; pé tálus vertical, pé 

tálus oblíquo, metatarso varo e calcâneo valgo; talalgias e metatarsalgias; Halluxvalgus e deformidades dos 

dedos dos pés; lesões esportivas do tornozelo e pé, e calçados esportivos; pé insensível; fixadores externos 

e pseudoartroses; infecções; deformidades congênitas e discrepância dos membros inferiores. Joelho: exame 

físico e biomecânica do joelho; lesões meniscais e condrais; lesões ligamentares; afecções femoropatelares; 

osteoartrose, osteotomias e osteonecrose; artroplastias do joelho; patologias periarticulares do joelho. Mão: 

lesões do plexo braquial; síndromes compressivas e lesões dos nervos periféricos; exame físico e biomecânica 

da mão e punho; instabilidades cárpicas e afecções da radioulnal distal; Kienböck, Dupuytren, de Quervain, 

cistos; lesões tendíneas da mão; artrite reumatoide; cobertura cutânea da mão.  

 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO - ESPECIALIDADE 

MÉDICO GENERALISTA USF: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e clínica. Tratamento e prevenção das 

doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença 

reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, 

choque. Doenças pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, neoplasias. Doenças do 

sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 

insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, 

tumores de cólon. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios 

hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias. Doenças metabólicas e do sistema 

endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Doenças da 

hipófise e da adrenal. Doenças hematológicas: anemias hipocrônicas, macrolíticas e hemolíticas, anemia 

aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. 

Doenças reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 

infecciosa, doenças do colágeno. Doenças neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular 

cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência 

alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
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rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente 

transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, 

estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. 

Doenças dermatológicas: escabiose, pediculose, tuberculose, arbovirose, dermatofitoses, eczema, dermatite 

de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema 

angioneurótico, urticária, anafilaxia. Intoxicações exógenas agudas. Abordagem inicial dos principais 

problemas de Saúde Mental: ansiedade, depressão, bulimia e anorexia nervosa. Promoção da Saúde: 

cessação do tabagismo, vacinação de adultos, controle de peso, prevenção das afecções prevalentes. 

Síndromes geriátricas. Demências senis (entre elas, o mal de Alzheimer). Urgência e emergência. 

Imunizações. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas. Redes de Atenção a 

Saúde, Regulação médica de urgência, leitos, consultas e exames. Normas técnicas para emissão de atestado 

médico e de óbito. 

 

 

5. No Anexo II - REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, Cargos de Nível Superior, Especialista em Políticas 

Públicas na Área de Qualificação de Especialista em Políticas Públicas, ONDE SE LÊ: 
 

 ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS:  
Requisitos: Formação superior completa com registro em Conselho de Classe quando exigido pela Legislação 
Federal e pós-graduação em nível de especialização.   
 
LEIA-SE: 
 
 ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS:  
Requisitos: Formação superior completa com registro em Conselho de Classe quando exigido pela Legislação 
Federal e pós-graduação em nível de especialização em qualquer área.   

 

 

6. No Anexo II - REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, Cargos de Nível Superior, Profissional de 

Atendimento Integrado, passa a constar o seguinte: 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO 
Atribuições comuns a todas as áreas de qualificação (Médico, Psicólogo e Assistente Social) 
Descrição Sumária:  

 Realizar assistência integral ao indivíduo e à comunidade voltada para a prevenção de doenças, 
promoção e proteção à saúde, desenvolvimento social e meio ambiente, além de promover atividades 
que capacitem os usuários a realizarem o autocuidado visando melhorias na sua qualidade de vida. O 
profissional de atendimento integrado responsabiliza-se pelas ações e serviços de saúde no âmbito do 
sistema municipal de saúde, comprometendo-se a referenciar aqueles que necessitem de atendimento 
de maior complexidade para outros níveis do sistema observando os princípios do Sistema Único de 
Saúde. 
 

Responsabilidades principais comuns a todas as áreas de qualificação (Médico, Psicólogo e Assistente 
Social) 

 Desenvolver ações para a recuperação da saúde, prevenção de doenças e promoção do bem estar social 
do indivíduo e/ou da coletividade, prestando serviços de forma integrada, levando em consideração o 
perfil epidemiológico da área de abrangência da unidade de saúde;  
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 Realizar ações e serviços de saúde no indivíduo e coletividade levando em consideração o perfil 
epidemiológico da área de abrangência da unidade de saúde ; 
Implementar os protocolos clínicos nas áreas de assistência à saúde desenvolvendo ações integradas de 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do indivíduo e ou da coletividade ; 
Responsabilizar-se pela continuidade do cuidado e a resolubilidade das necessidades de saúde do 
indivíduo e comunidade encaminhando os usuários, sempre que necessário, para atendimento 
especializado; 

 Realizar atividades interdisciplinares de promoção à saúde que incentivem a adoção de hábitos saudáveis 
na população; 

 Facilitar o acesso dos usuários aos serviços de saúde através de atendimento respeitoso e humanizado 
com vistas a reduzir, principalmente, as barreiras organizacionais como tempo de espera e fila;  
Atuar nas áreas estratégicas de interesse da saúde coletiva desenvolvendo atividades de controle de 
riscos e danos que podem ser desenvolvidas tanto na unidade de saúde quanto nos espaços sociais da 
comunidade; 

 Participar de campanhas de mobilização para o controle de doenças e agravos; 

 Realizar registro de suas atividades a fim de gerar informações técnicas capazes de subsidiar a equipe no 
planejamento de ações e ao gestor da saúde para a formulação de políticas públicas de saúde;  

 Atuar no controle de epidemias quando na ocorrência de casos de agravo à saúde decorrentes de 
calamidades públicas;  

 Contribuir para eficácia do Sistema de Saúde, através do monitoramento e aperfeiçoamento dos 
indicadores de saúde;  

 Monitorar e avaliar a prestação e execução de ações relacionadas aos fatores condicionantes e 
determinantes do meio ambiente que interferem na saúde humana; 

 Desenvolver os trabalhos de acompanhando de pacientes classificados conforme protocolo de 
acolhimento e classificação de risco, para encaminhamento as unidades de saúde que compõem a rede 
de assistência integrada do Município; 

 Discutir com a equipe multiprofissional os problemas de saúde da população usuária do serviço e as 
formas de organização social da comunidade, desenvolvendo estratégias que facilitem o atendimento 
com rapidez e qualidade identificando as potencialidades através da articulação com a rede de proteção 
social; 

 Atender ao paciente e famílias de forma integral, em articulação com as equipes de saúde da rede de 
assistência do município;  
Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde, estimulando e acompanhando as 
ações de Controle Social, em conjunto com as às equipes de saúde do serviço de urgência móvel e fixo; 

 Desenvolver e participar das atividades de Educação Permanente desenvolvidas pela SMS voltadas ao 
aperfeiçoamento dos profissionais de saúde;  
Contribuir para integração Ensino-Serviço, atuando como supervisor de campo de estagiários (nível 
técnico, superior graduação e pós-graduação) em sua área de atuação, facilitando o acesso destes aos 
diversos serviços, participando de visitas técnicas e demais atividades educativas visando qualificar a 
formação de profissionais para o SUS. 
 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL:  
Requisitos: Formação superior em Serviço Social com registro no respectivo Conselho de Classe. 
Atribuições:  

 Promover ações, ·métodos e sistemas para conhecimento da realidade social das comunidades, 
identificando seus recursos e analisando a integração destas com as unidades de saúde municipal, com 
vistas à implantação de Programas de Saúde Pública; 

 Promover atividades educativas, interativas e culturais, permitindo o progresso coletivo e a melhoria de 
comportamento individual; 
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 Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando sobre os fatores psicossociais 
e econômicos que interferem no tratamento do usuário. 
 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE PSICÓLOGO: 
REQUISITOS: Formação superior em Psicologia com registro no respectivo Conselho de Classe. 
ATRIBUIÇÕES:  

 Contribuir para promoção, prevenção e recuperação da saúde e do bem-estar psicológico do indivíduo 
e/ou da coletividade, coordenando, orientando e executando, de forma integrada, atividades 
especializadas relativas à análise do comportamento humano e à dinâmica da personalidade; 

 Atuar no tratamento de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando técnicas 
adequadas para restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento; 

 Auxiliar no processo de formulação de hipótese diagnóstica, reunindo informações e dados 
psicopatológicos a respeito de pacientes, obtidos através de entrevistas, testes e exames; 

 Subsidiar, quando atuando na área organizacional, ações relativas a recrutamento, seleção, treinamento, 
saúde ocupacional, segurança do trabalho, ergonomia, acompanhamento psicopedagógico e processo 
psicoterápico. 

 Identificar, em conjunto com a equipe de saúde da unidade, distúrbios comportamentais em pacientes 
em observação; 

 Proceder tratamento de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando técnicas 
adequadas para restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento; 

 Acolher o usuário obedecendo ao que preconiza a Política Nacional de Humanização;  

 Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas desenvolvendo ações 
integradas aos equipamentos sociais existentes ; 

 Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional;  

 Participar de capacitações através de educação continuada, voltadas a todas as áreas de atendimento 
como assistência humanizada, acolhimento com classificação de risco e programas de saúde planejados 
pelo Município ou preconizados pelo Ministério da Saúde. 
 

 PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO:  
Requisitos: Formação superior em Medicina e residência clínica na especialidade em que o candidato se 
inscreveu, com registro no respectivo Conselho de Classe. 
Atribuições:  
RESPONSABILIDADES DA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE MÉDICO (para todas as especialidades e programas): 

 Realizar ações de vigilância à saúde que compreendem investigações e levantamentos de informações 
necessários à programação e à avaliação das medidas de controle a doenças e de situações de agravos 
à saúde; 

 Realizar consultas e procedimentos médicos, diagnósticos e tratamento de doenças, realizando ou 
solicitando exames clínicos, prescrições de exames e medicamentos, cirurgias e perícias; 

 Realizar orientação terapêutica ao indivíduo e à comunidade; 

 Registrar as atividades a fim de gerar informações técnicas capazes de subsidiar o planejamento de 
ações e ao gestor da saúde para a formulação de políticas públicas de saúde; 

 Elaborar protocolos clínicos a fim de subsidiar o processo de trabalho da equipe de saúde; 

 Atuar no controle de epidemias quando na ocorrência de casos de agravo à saúde decorrentes de 
calamidades públicas; 

 Favorecer a melhoria da qualidade de vida dos usuários do sistema de saúde do município, 
desenvolvendo ações preventivas e assistenciais, promovendo campanhas educativas e a realização de 
atividades em grupos específicos (diabetes, hipertensão, planejamento familiar, dependência química, 
dentre outros); 
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 Coordenar e executar o serviço de medicina ocupacional, apoiando as diversas áreas em suas 
necessidades operacionais, resguardando a responsabilidade da PMS junto aos servidores municipais. 

 
Quando atuando no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências 

 Exercer o atendimento pré-hospitalar direto com suporte avançado de vida, realizando os atos médicos 
possíveis e necessários no ambiente pré-hospitalar; 

 Exercer a regulação médica do sistema no serviço de urgência móvel; 

 Atender pacientes em risco de vida, atuando no serviço de urgência móvel; 

 Conhecer a rede de serviços da região; 

 Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-
hospitalar e das portas de urgência; 

 Checar periodicamente a capacidade operacional do sistema de urgência móvel e fixa das unidades de 
urgência e emergências do Município; 

 Recepcionar os chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de atendimento, 
seleção de meios para atendimentos (melhor resposta), acompanhamento do atendimento local, 
determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica; 

 Manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrado ao sistema; 

 Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizando os atos médicos possíveis e 
necessários aos níveis de urgência e emergência móvel utilizando critérios de classificação de risco, 
quando possível, para priorização dos casos mais graves; 

 Exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes à sua profissão; 

 Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do 
serviço; 

 Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; 

 Preencher os documentos inerentes à atividade do médico do serviço móvel; 

 Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos 
serviços de saúde; 

 Conduzir veículo do SAMU 192 em situações excepcionais desde que esteja habilitado; 

 Obedecer ao Código de Ética Médica e Lei do Exercício profissional pertinente; 

 Prestar assistência de urgência e emergência ao paciente e zelar por sua segurança; 

 Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 
urgências/emergências; 

 Realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de sua área de qualificação; 

 Fazer imobilizações, hemostasia por compressão direta, torniquetes e trações quando indicado; 

 Operar sistemas de rádio comunicação/telefonia para contato com as centrais de regulação; 

 Ter conhecimento dos protocolos assistenciais vigentes na sua esfera de competência, executando os 
mesmos, registrando os mesmos em prontuário físico ou eletrônico, justificando toda e qualquer 
alteração ou impossibilidade de execução dos mesmos; 

 Preservar a segurança da cena não se colocando em risco na assistência ao paciente; 

 Utilizar todos os equipamentos de proteção individuais disponíveis na assistência aos pacientes; 

 Gerenciar eventos de múltiplas vítimas quando se fizer necessários reportando para a central e 
regulação todas as informações pertinentes; 

 Realizar manobras de ressuscitação com dispositivos apropriados; 

 Prestar assistência à gestante, a parturiente e ao recém-nato. 
 
Quando atuando no Serviço de Atendimento à Urgência/Emergência Fixo 

 Atender pacientes em risco de vida, atuando no serviço de urgência fixo; 
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 Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento de 
urgência fixo; 

 Prestar assistência direta aos pacientes nas unidades fixa de urgência e emergência, realizando os atos 
médicos possíveis e necessários aos níveis de urgência e emergência utilizando critérios de classificação 
de risco para priorização dos casos mais graves; 

 Exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes à sua profissão; 

 Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do 
serviço; 

 Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; 

 Preencher os documentos inerentes à atividade do médico da assistência em clínica médica, pediátrica, 
ortopedia, cirurgia geral do serviço fixo; 

 Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, do primeiro atendimento até sua alta; da 
sua recepção na ambulância até o acolhimento no serviço de urgência fixo; 

 Obedecer ao Código de Ética Médica e Lei do Exercício profissional pertinente; 

 Prestar assistência de urgência e emergência ao paciente e zelar por sua segurança; 

 Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 
urgências/emergências; 

 Realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de sua área de qualificação; 

 Fazer imobilizações, hemostasia por compressão direta, torniquetes e trações quando indicado; 

 Ter conhecimento dos protocolos assistenciais vigentes na sua esfera de competência, executando os 
mesmos, registrando os mesmos em prontuário físico ou eletrônico, justificando toda e qualquer 
alteração ou impossibilidade de execução dos mesmos; 

 Utilizar todos os equipamentos de proteção individuais disponíveis na assistência aos pacientes; 

 Realizar manobras de ressuscitação com dispositivos apropriados; 

 Prestar assistência à gestante, a parturiente e ao recém-nato. 
 
Quando atuando no Programa de Saúde da Família: 

 Prestar assistência integral aos indivíduos e às famílias da sua área adstrita valorizando a relação médico-
paciente e médico família como parte de um processo terapêutico e de confiança em todas as fases do 
ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso;  

 Realizar consultas clínicas aos usuários sob sua responsabilidade;  

 Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio;  

 Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, 
definidas na legislação vigente;  

 Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;  

 Desenvolver atividades de planejamento na unidade de saúde da família em parceria com os demais 
membros da equipe de saúde da família;  

 Realizar visita domiciliar;  

 Fomentar e realizar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, 
de saúde mental, dentre outros;  

 Realizar atividades educativas tanto na unidade de saúde da família quanto nos espaços comunitários 
na área de abrangência da sua equipe;  

 Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;  

 Encaminhar os usuários aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra 
referência;  

 Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;  
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 Indicar internação hospitalar;  

 Solicitar exames complementares; 

 Verificar e atestar óbito. 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, 10 de abril de 2019. 

THIAGO MARTINS DANTAS 

Secretário 


