
 
 
 
 
 

 1 

- SP. 

ANEXO I-D. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE:  
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA (CLÍNICO GERAL). 

 
ATUALIDADES: (Médico Saúde da Família – Clínico Geral) 
 
Questões relacionadas à Saúde Pública (fatos e notícias), divulgadas em revistas, jornais, televisão, internet, portal oficial 
Ministério da Saúde, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2019, no Brasil e no Mundo. 
 
PORTUGUÊS: (Médico Saúde da Família – Clínico Geral) 
 
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. Informações 
literais e inferências possíveis. Figuras de Linguagem, Denotação e Conotação. Ponto de vista do autor. Estruturação do 
texto: relações entre ideias; recursos de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. 
Sentido próprio e figurado das palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem: 
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. Acentuação gráfica. 
 
LEGISLAÇÃO: (Médico Saúde da Família – Clínico Geral) 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofederal.pdf 

BRASIL. Lei Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm 

Norma Operacional Básica – NOB 1/96 - Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1996/prt2203_05_11_1996.html 

Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html 

O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf 

Código de Ética Médica/ Conselho Regional de Medicina (CRM). Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf 

BRASIL.M Manual Instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS) Brasília DF 
2013. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_instrutivo_rede_atencao_urgencias.pdf 

Estatuto do Idoso. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf 

Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em: 
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2019/maio/governo-federal-lanca-nova-edicao-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-eca/ECA2019digital.pdf 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Disponível em: 
http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/saude-da-familia/sobre-o-programa 

 
ESPECÍFICO: (Médico Saúde da Família – Clínico Geral) 
 
Coeficiente de Morbidade; Coeficiente de Mortalidade; Coeficiente de Letalidade; Incidência; Prevalência; Índice de 
Swaroop- Uemura; Curva de Nelson Moraes; Transição demográfica brasileira; Estudos epidemiológicos; Declaração de 
Óbito; Prevenção de doenças; Modelo de Leavell e clark; Ética Médica; Notificação Compulsória; Imunização; Rastreamento 
de doenças; Abordagem à violência doméstica; Abordagem aos abusos e maus – tratos em idosos; Saúde da Criança; Saúde 
do Homem; Saúde da mulher; Saúde do Idoso. Aleitamento materno e introdução de novos alimentos; Problemas de 
crescimento e ganho de peso; Problemas de desenvolvimento neuropsicomotor; Criança com sibilância; enurese e 
encoprese; febre e convulsão no lactente; refluxo gastroesofágico na criança; abuso infantil. Cuidados Pré-concepcionais; 
contracepção; Infertilidade; Pré-natal de baixo risco; Cuidados no puerpério. Corrimento vaginal; amenorreia; sangramento 
vaginal e distúrbios menstruais; climatério e menopausa; Doenças testiculares e escrotais; Doenças sexualmente 
transmissíveis; Neoplasia de colo uterino. Incontinência urinária; retenção urinária; problemas prostáticos; cólica renal; 
infecção do trato urinário na criança e adulto; insuficiência renal. Dispnéia; Tosse aguda e crônica; Interpretação de Rx de 
tórax e espirometria; Rinites; Asma na infância e adulto; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Infecção de vias aéreas 
superiores; infecção de vias aéreas inferiores; Tuberculose. Prevenção primária e secundária para doenças cardiovasculares; 
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Dor torácica; Angina e Infarto Agudo do miocárdio; Arritmias; Interpretação de Eletrocardiografia; Hipertensão Arterial 
Sistêmica; Doença Arterial Periférica; Doenças do sistema venoso; Insuficiência Cardíaca. Dor abdominal; Síndrome 
dispéptica; Doença do refluxo gastroesofágico no adulto; Hemorragia Digestiva Alta; Hemorragia Digestiva Baixa; diagnóstico 
diferenciais de icterícia; Diarreia aguda e crônica; constipação; Parasitoses intestinais; Hepatites. Obesidade; Dislipidemias; 
Diabetes tipo 1 e 2; Afecções da tireóide. Epistaxe; Rouquidão; Disacusia; Otite média aguda; rinossinusites. Perda da 
acuidade visual; Pterígio; ptose. Hirsurtismo; Eczema; cuidados com feridas; acne; escabiose; pediculose; nevos; verrugas e 
tumores; celulites e piodermites; micoses e onicomicose; hanseníase; psoríase. Poliartralgia; Dores musculares; cervicalgia; 
lombalgia aguda e crônica; dor no punho e mãos; dor no cotovelo; dor no ombro; dor no quadril; dor no joelho, pé e 
tornozelo – Diagnósticos diferenciais e tratamento; Osteoartrite; Artrite Reumatóide; Gota; Osteoporose; Osteomielite; 
Fibromialgia. Cefaléias; Distúrbio da locomoção; Paralisia Facial; Vertigem; Demências; Convulsões; Síndromes 
Parkinsonianas; Neuropatias periféricas; Meningite; Acidente vascular cerebral; acidente isquêmico transitório. Depressão; 
Transtorno de Ansiedade; Hiperatividade e déficit de atenção; Perturbações do sono; Tabagismo; Dependência do álcool; 
dependência de drogas ilícitas; transtornos alimentares. Fraturas; queimaduras; Intoxicação agudas; picadas de cobras, 
aranhas e escorpiões; emergência psiquiátrica; Parada cardiorrespiratória. Dengue; Sarampo; Malária; Doença de chagas; 
Febre amarela; Leptospirose; Abordagem HIV; Doença do viajante; Doenças exantemáticas na infância. 


