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ANEXO I-C. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE: MÉDICO PLANTONISTA. 
 

ATUALIDADES: (Médico Plantonista) 
 
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 Plantonista) 
 
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 Plantonista) 
 
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 

 
ESPECÍFICO: (Médico Plantonista) 
 
Suporte Básico de Vida; Intubação Orotraqueal; Drogas utilizadas na intubação orotraqueal; Suporte Avançado de vida em 
Pediatria. Insuficiência Respiratória Aguda; Ventilação Invasiva; Ventilação não invasiva; Derrame Pleural no Departamento 
de Emergência;  Asma na unidade de Emergência; exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica; Pneumonia 
Adquirida na comunidade; Hemorragia alveolar; Embolia Pulmonar; Síndromes aspirativas; Abscesso Pulmonar; Hemoptise. 
Choque Hipovolêmico; Choque Séptico; Choque Cardiogênico; Sepse na emergência; Choque Anafilático; Choque obstrutivo. 
Vasculites; Crise renal esclerodérmica; Psicose lúpica; Síndromes isquêmicas agudas do Sistema Nervoso Central no Lúpus 
Eritematoso Sistêmico e Síndrome Antifosfolípide; Convulsões Lúpicas; Artrite séptica; Artrite gotosa; lombalgia; Lesão Renal 
Aguda; Indicação de diálise no departamento de Emergência; Distúrbio do Equilíbrio Acidobásico; hiponatremia; 
hipernatremia; hipocalemia; hipercalema; hipocalcemia; hipercalcemia; hipomagnesemia; hipofosfatemia; Rabdomiólise. 
Abordagem inicial das intoxicações agudas; Intoxicação por ácidos e álcalis; intoxicação por anticolinérgicos; intoxicação por 
anticonvulsivantes; intoxicação por antidepressivos tricíclicos; intoxicação por antidepressivos serotoninérgicos; intoxicação 
por benzodiazepínico; intoxicação por benzodiazepínico; intoxicação por beta bloqueadores; intoxicação por Bloqueadores 
dos canais de cálcio; intoxicação por organofosforados e carbamatos; intoxicação pelo lítio; intoxicação por neurolépticos; 
Síndrome de abstinência. Hipertenão Arterial Sistêmica; Crise hipertensiva com Retinopatia e Microangiopatia; Encefalopatia 
Hipertensiva; Descompensação Aguda da Insuficiência Cardíaca no departamento de urgência; Bradiarritmias; Taquiarritmias 
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no departamento de Emergência; Parada Cardiorrespiratória; Síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST; 
Síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST; Pericardite e Tamponamento cardíaco; Endocardite infecciosa: 
diagnóstico; Tratamento. Ascite no departamento de emergência; Encefalopatia hepática; Síndrome hepatorrenal; Peritonite 
Bacteriana Espontânea; Hemorragia Digestiva Alta; Hemorragia Digestiva Baixa; abdômen agudo inflamatório; abdômen 
agudo obstrutivo; abdômen agudo vascular; abdômen agudo perfurativo; abdômen agudo hemorrágico; Trombose Venosa 
Profunda; pancreatite aguda. Emergências no paciente com HIV/ SIDA (meningite asséptica; encefalite relacionada ao HIV; 
Mielopatia vacuolar; Miopatias; Neurotoxoplasmose; Criptococose; Neurotuberculose; Neurossífilis; Leucoencefalopatia 
multifocal progressiva (LEMP). Infecções do SNC no Imunocompetente: Meningite bacteriana; meningite viral; Acidente 
Vascular Cerebral isquêmico e hemorrágico; hemorragia subaracnóidea; hemorragia intraparenquimatosa; Ataque isquêmico 
transitório; Cefaléia Migrânea; Cefaléia do tipo tensional; Cefaléia em salvas; Crise epiléptica; delirium; síndromes 
vertiginosas agudas; Paralisias flácidas agudas. Tétano; Dengue; Leptospirose; Febre Amarela; Sarampo; Doenças 
exantemáticas na infância; Chikungunya; Zika; Infecção pelo vírus influenza; Infecção do trato urinário. Neutropenia febril; 
doença falciforme; Púrpura Trombocitopênica Trombótica; Púrpura Trombocitopênica Imunológica; reações adversas agudas 
relacionadas à transfusão; Síndrome de Lise Tumoral; Síndrome da veia cava superior; compressão medular aguda 
neoplásica; Complicações relacionada à anticoagulação. Hipoglicemias; Cetoacidose diabética; estado hiperglicêmico 
hiperosmolar; Insuficiência Adrenal; Crise Tireotóxica; Estado Mixedematoso. Glaucoma agudo; uveítes; trauma ocular. 
Agitação psicomotora; Crise aguda de ansiedade; Catatonia; Síndrome Neuroléptica maligna. Acidentes por ofídios; acidentes 
por aracnídeos; acidentes por escorpião; acidentes por abelhas, vespas, formigas; acidentes por lepidópteros; Moléstia 
inflamatória pélvica; vulvovaginites; violência sexual; sangramento vaginal na emergência; eclampsia. Pneumotórax; 
Hemotórax; Contusão pulmonar; Lesões da árvore traqueobrônquica; contusão cardíaca; ruptura traumática da aorta; 
ruptura traumática do diafragma; ruptura esofágica por trauma fechado; tórax instável; tamponamento cardíaco; 
toracotomia de reanimação; trauma abdominal fechado; trauma abdominal penetrante; lesões duodenais; lesões 
geniturinárias; lesões de vísceras ocas; fraturas pélvicas; trauma cranioencefálico; trauma vertebromedular; trauma 
musculoesquelético; lesões térmicas; trauma pediátrico; Distribuição trimodal das mortes. 


