ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ
Secretaria de Saúde

TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2011

O Prefeito Municipal de São José e a Secretária Municipal de Saúde, no uso de
suas atribuições, tornam pública a retificação do Edital do Concurso Público – Edital
001/2011, conforme segue:
No Item 3.1 do edital – Cargo / Escolaridade e Exigências para Posse:
Onde se lê:
3.1 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
MÉDICO – GINECOLOGIA

MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Curso de Graduação em Medicina, registro
no respectivo órgão de classe. Residência
e/ou
Titulo
de
Especialista
em
Ginecologia/Obstetrícia.
Curso de Graduação em Medicina, registro
no respectivo órgão de classe. Residência
e/ou Titulo de Especialista em Radiologia
com habilitação em ultrassonografia
transvaginal.

Leia-se:
3.1 CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
MÉDICO – GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA

MÉDICO – ULTRASSONOGRAFIA EM
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Curso de Graduação em Medicina, registro
no respectivo órgão de classe. Residência
e/ou
Titulo
de
Especialista
em
Ginecologia/Obstetrícia.
Curso de Graduação em Medicina, registro
no respectivo órgão de classe. Residência
e/ou Titulo de Especialista em Radiologia
com habilitação em ultrassonografia em
Ginecologia e Obstetrícia.
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No Anexo I – Ementas:

Nova Ementa: CARGO: MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Embriologia, anatomia e histologia dos órgãos genitais; esteróides sexuais,
esteroidogênese, ciclo menstrual, endocrinologia e modificações nos órgãos-alvo,
epidemiologia e saúde coletiva aplicadas à ginecologia. Anamnese e exame ginecológico.
Exames complementares: citologia oncótica, colposcopia, ultra-sonografia. Sangramento
genital anormal nas fases do ciclo vital feminino. Massas pélvicas, Cistos funcionais de
ovário. Miomatose uterina. Disfunção sexual: fisiologia sexual, disfunções da libido e do
orgasmo. Vaginismo e Dispareunia. Violência contra a mulher: abordagem clínica e
psicológica da paciente; implicações legais. Dor pélvica crônica. Dismenorréia primária e
secundária. Prurido vulvar. Alterações epiteliais não-neoplásicas da vulva. Urgências em
ginecologia: Traumatismo genital, abdome agudo e hemorragia. Microbiota vaginal.
Corrimento genital. Úlceras genitais. Abordagem sindrômica. Cervicites e uretrites.
Verrugas genitais. Infecções pelo HPV. Infecção pelo HIV e AIDS. Doença inflamatória
pélvica. Pelviperitonite, abscesso tubo-ovariano e sepse. Anatomia e fisiologia da estática
pélvica. Fisiologia da micção. Métodos de diagnóstico das disfunções do trato urinário
inferior. Incontinência urinária de esforço. Bexiga hiperativa. Infecções do trato urinário:
Cistites, pielonefrites, infecções recorrentes. Fístulas gênito-urinárias. Prolapso genital.
Puberdade normal e anormalidades do desenvolvimento puberal. Métodos laboratoriais
em endocrinologia. Hemorragia uterina disfuncional. Síndrome pré-menstrual.
Amenorréias primária e secundária. Síndromes hiperandrogênicas: hirsutismo e acne.
Síndromes hiperprolactinêmicas. Anovulação crônica. Síndrome dos ovários policísticos.
Estados intersexuais e genitália ambígua. Climatério normal e patológico. Osteopenia e
osteoporose. Terapia hormonal no climatério. Neoplasias benignas, malignas e lesões pré
neoplásicas de vulva, vagina, colo e endométrio. Tumores sólidos e císticos benignos e
malignos do ovário. Neoplasias genitais na infância. Noções de quimioterapia e
radioterapia para tumores ginecológicos. Embriologia e anatomia das mamas. Exame
clínico das mamas. Métodos complementares em mastologia. Alterações não neoplásicas
da mama: Alterações funcionais benignas. Mastalgia. Derrame papilar. Processos
infecciosos. Neoplasias benignas da mama. Câncer de mama: rastreamento, tratamento
cirúrgico, tratamento sistêmico, tratamento radioterápico. Investigação básica do casal
infértil. Fatores femininos e fatores masculinos de infertilidade. Endometriose. Indução da
ovulação. Tratamento dos fatores tuboperitoneais. Técnicas de reprodução assistida.
Abortamento de repetição: investigação e tratamento. Anticoncepção: critérios de
elegibilidade e eficácia. Métodos anticoncepcionais reversíveis e irreversíveis.
Anticoncepção em situações especiais, de emergência e no pós-parto/pós-aborto.
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Cuidados pré-operatórios. Profilaxia do tromboembolismo venoso e da infecção em
cirurgia ginecológica. Complicações no pós-operatório. Histerectomia. Ooforectomia e
salpingectomia. Laparoscopia diagnóstica e cirúrgica. Histeroscopia diagnóstica e
cirúrgica. Código de Ética Médica. Resoluções do Conselho Federal de Medicina
referentes ao exercício da ginecologia. Bioética em ginecologia. Aspectos éticos e legais
em reprodução assistida. Ética em pesquisa científica. Atendimento de urgência e
emergência de gestantes.
Gestação humana: anatomia e embriologia do trato genital feminino, ovulação e
espermatogênese, diagnóstico de gravidez; Fisiologia da gestação: endométrio, decídua:
menstruação e gravidez, anexos fetais, endocrinologia do ciclo gestativo,
desenvolvimento morfo-funcional do feto, adaptações maternas à prenhez; Assistência
pré-natal: pré-natal, estática fetal, pelve normal; Trabalho de parto - parto normal:
fisiologia do trabalho de parto, mecanismo do parto, condução do trabalho de parto
normal, assistência ao parto, anestesia e analgesia em obstetrícia, puerpério normal;
Distúrbios do trabalho de parto: discinesias, distócia devido à anormalidade na
apresenção, posição e no desenvolvimento fetal, distocia devido à anormalidade do
trajeto, tocotraumatismo; Tococirurgia: fórceps, parto pélvico, grande extração, versão
interna e externa, operação cesariana. Anormalidade do puerpério: doenças do
secundamento, infecção puerperal, mastite, papel da obstetra no aleitamento materno;
Interrupção da gestação: aborto, gestação ectópica; Doenças da placenta e membranas:
doenças da placenta, neoplasia trofoblástica gestacional, amniorrexe prematura; Doenças
específicas da gestação: pré-eclampsia, hemorragias do terceiro trimestre, prematuridade,
pós-datismo, gestação múltipla; Anormalidades fetais: genética, diagnóstico pré-natal,
drogas na gestação, ultra-sonografia; Avaliação da vitalidade fetal: cardiotocografia, perfil
biofísico fetal, dopiervelocimetria; Doenças clínicas intercorrentes do ciclo grávido
puerperal: cuidados intensivos e traumatismos, cardiopatias, pneumopatias, nefropatias,
uropatias, doenças do aparelho digestivo, endocrinopatias, doenças do tecido conjuntivo,
neuropatias, DST, infecções. Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle
social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento.
O Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos. Fundamentação Jurídica e
organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS, Constituição Federal art. 196 a
200, Leis Orgânicas da Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990;
Portaria GM nº 687/2006 – Aprova a Política de Promoção da Saúde. A Estratégia de
Saúde da Família: Portaria GM nº 1625/2007 – Altera atribuições dos profissionais das
Equipes de Saúde da Família – ESF dispostas na Política Nacional de Atenção Básica,
Portaria nº 648/GM/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), Portaria
GM nº 154/2008 – Cria os Núcleos de apoio a Saúde da Família – NASF e
Portaria/SS/GAB/Nº 283/2007 – Diretrizes normas para organização da Atenção Básica
baseada na Estratégia de Saúde da Família. O Financiamento: Constituição Federal art.
196 a 200, Lei Orgânica da Saúde: Lei Federal nº 8142/1990. Controle Social: Lei
Orgânica da Saúde: Lei federal 8142/1990. Pacto pela Saúde: Portaria nº 399/GM/2006 Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes
Operacionais do referido Pacto.
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Os demais itens e anexos do Edital 001/2011 permanecem inalterados.

São José, 02 de março de 2011.

DJALMA VANDO BERGER
Prefeito Municipal
DANIELA RAQUEL RABELO DE OLIVEIRA
Secretária de Saúde
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