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ANEXO I-E. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: MÉDICO PEDIATRA. 
 

ATUALIDADES: (Médico Pediatra) 
 
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 Pediatra) 
 
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 Pediatra) 
 
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 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 

Manual de acompanhamento da criança. Disponível em: 
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/programa-de-fortalecimento-da-gestao-da-saude-no-estado-de-sao-paulo/consultas-
publicas/manual_de_acompanhamento_da_crianca.pdf 

Manual AIDPI Neonatal: quadro de procedimentos. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/maual_aidpi_neonatal_quadro_procedimentos.pdf 

 
ESPECÍFICO: (Médico Pediatra) 
 
Imunização; Alojamento conjunto; Peculiaridades do exame do Recém nascido (RN); Classificação do RN; RN de alto risco; 
Traumatismo de parto; Prematuridade; Icterícia neonatal; Distúrbios respiratórios do RN; Sangramentos neonatais; Anemia 
no RN; Policitemia Neonatal; Convulsões no RN; Encefalopatia hipóxico- isquêmica; Hemorragia Cerebral; Principais 
distúrbios metabólicos no RN; Recém nascido de mão diabética; Infecções no RN; Atresia de esôfago; Hérnia diafragmática; 
Enterocolite necrosante neonatal. Baixa estatura; Gigantismo; Distúrbios do desenvolvimento (malformações, anomalias; 
moléstias genéticas; Erros inatos no metabolismo).  Desnutrição; Obesidade; Síndrome Metabólica; Diabetes mellitus; 
Diabetes insipidus. Medo, fobia, Ansiedade, Depressão, Transtorno bipolar juvenil, Transtorno de conduta; Esquizofrenia; 
Transtorno de déficit de atenção/ hiperatividade. Genitália ambígua; Hiperplasia da suprarrenal congênita; Micropênis no 
bebê; Problemas do desenvolvimento dos pelos sexuais; Problemas do desenvolvimento mamário; Puberdade precoce; 
Puberdade atrasada. Macrocrania; Hidrocefalia; Microcefalia; Cefaléia crônica; Tumores do Sistema Nervoso Central; 
Disrafismo espinhal; Tumores intraespnhais; Discinesias; Convulsão; Meningite; Abscesso cerebral; Ataxia; Vertigem; 
Distúrbios Neurovegetativos. Deficiência Visual; Anormalidades da pupila e da íris; doenças das pálpebras; doenças das vias 
lacrimais; doenças das órbitas; anormalidade da córnea; glaucoma congênito; distúrbios do alinhamento e movimentação do 
olho; traumatismo ocular; alterações oculares na hipovitaminose. Infecção das vias aéreas superiores; Otite externa, otite 
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média; Perfuração crônica dos tímpanos; deformidades das orelhas; atresia de coanas; epistaxe; rinite alérgica; fissuras 
congênitas labiopalatinas; afecções da mucosa oral; afecções dos lábios; afecções da língua; afecções das glândulas salivares; 
faringoamigdalites; laringite; anomalias cervicais; bócio. Sopro cardíaco na criança; cardiopatias congênitas; endocardite 
infecciosa; miocardite; hipertensão arterial; insuficiência cardíaca na criança; Arritmias na criança. Estridor laríngeo 
congênito; estridor laríngeo crônico; estridor agudo; coqueluche; Fibrose cística; Broncopneumopatias crônicas e de 
repetição; Bronquiectasias; lactente sibilante; asma; Pneumonias; Absceso pulmonar; Tuberculose Pulmonar; Embolia 
Pulmonar; Atelectasia; Tumores do pulmão e mediastino; Cisto congênitos do pulmão; doenças da pleura. Diarréia aguda; 
Diarréia crônica; reações adversas a alimentos intolerância/alergia; constipação intestinal crônica; Doença Inflamatória 
intestinal; abdômen agudo; anomalias anorretais; invaginação intestinal; apendicite; pancreatite; Sangramento digestivo; 
Parasitoses intestinais; Hepatopatias agudas e crônicas; Icterícia na infância; cisto do colédoco; Hematúria na infância; 
Proteinúria assintomática; Infecção urinária; Glomerulonefrite difusa aguda; Glomerulopatias; Síndrome nefrótica; Síndrome 
Nefríticaa; Tubulopatias; Litíase Renal; Insuficiência Renal Aguda; Síndrome Hemolítico- urêmica; Doença Renal Crônica; 
Transplante renal em crianças; Problemas funcionais da bexiga; enurese noturna; incontinência urinária; válvula de uretra 
posterior; Hipospadia; Extrofia da bexiga. Escroto agudo; fimose; criptorquia; balanites; cisto de retenção do emegma; 
Pápulas perláceas do pênis; vulvovaginites; sinéquia dos pequenos lábios. Erupções eritematosas; lesões papulosas; lesões 
verrucosas; lesões urticariforme; erupções eritematopapuloescamosas; erupções nodulares; tumores benignos; erupções 
vesicobolhosas; eczema; erupções pustulosas; afcções ulcerosas; ictiose; alteração da pigmentação; deformidades vasculares 
congênitas; hemangiomas; Piodermites; Micoses cutâneas superficiais; Dermatozoonoses; Distúrbio da transpiração; Marcas 
do nascimento; acne vulgar displasia ectodérmicas; Síndrome da criança espancada; Doença exantemática na criança. 
Raquitismo; Artrite séptica; osteomielite; Osteocondrose; Artrogripose; Osteogênses imperfeita; Osteopetrose; Síndrome de 
hipermobilidade articular; Fibromialgia; Monoartrite; Febre Reumática; Artrite Idiopática Juvenil; Lúpus Eritematoso 
Sistêmico na Infância; DErmatomiosite juvenil; Poliartrite Nodosa. Anemia carenciais; Anemia aplástica; Anemias Hemolíticas; 
Anemia Esforocítica; Talassemias; Anemia Falciforme; Anemia Hemolítica por deficiência enzimática; Anemia hemolítica 
autoimune; Púrpura trombocitopênica idiopática;  Doença de Henoch-Schonlein; Coagulopatias; Hemofilia; Doença de von 
willebrand; Hiperleucociose com neutrofilia; Hiperlinfocitose; Linfopenia; Neutropenia. Adenopatias; Adenite cervical 
tuberculosa e por micobactéria atípica; Esplenomegalia; Mononucleose infecciosa; Toxoplasmose; Lipidoses; Doença da 
arranhadura do gato. Sepse e choque séptico; Infecções estafilocócicas; Infecção pelo vírus Herpes simples; Enterovírus. 
Tuberculose; Hanseníase; Fibre tifóide; Esquistossomose; Leishmaniose visceral; Malária; Doença de Chagas; 
Paracoccidiomicose; Leptospirose; Toxocaríase; Febre amarela; Dengue; Influenza; HIV na infância. Leucemias agudas na 
infância; Linfoma de Hodgkin; Linfoma não Hodgkin; Tumores ósseos; Histiocitose; Rabdomiossarcoma; Neuroblastoma; 
Tumor maligno de testículo; tumores malignos de ovário; Tumor de wilms; Síndrome da Lise Tumoral. Puberdade; Problemas 
menstruais na adolescência; acne; Hirsurtismo na adolescência; anticoncepção na adolescência. 
 


