ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO - RJ
EDITAL 004/2016
A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BONITO - RJ torna pública a especificação dos
conteúdos específicos para os cargos de médicos especialistas, conforme infra
relacionado:
Art. 1º: Inclui-se, no Anexo III do Manual do Candidato, os conteúdos específicos para os
cargos:
CARDIOLOGISTA
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Conhecimentos na área de formação: Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho
cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina
nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética. Cardiopatias congênitas cianóticas e
acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Doença coronariana. Doença
reumática. Valvulopatias: diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e
tratamento. Insuficiência cardíaca. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas: diagnóstico e
tratamento. Marca passos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar.
Síncope. Doenças do pericárdio. Doença da aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonal.
Tomografia computadorizada, em métodos diagnósticos. Avaliação cardiovascular para
cirurgias não cardíacas. Morte súbita. Cardiopatias na gestação. Dislipidemia.
MÉDICO DO TRABALHO
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Conhecimentos na área de formação: Conceito de Medicina do Trabalho, Saúde
Ocupacional e Saúde do Trabalhador. Legislação sobre higiene, segurança e medicina do
trabalho da CLT e Estatutário. Principais convenções e recomendações da OIT ratificadas
pelo Brasil. Estrutura institucional da Saúde Ocupacional no Brasil: entidades e serviços
de Medicina do Trabalho: finalidade, organização e atividades. Legislação previdenciária
(Leis nº 8.212, nº 8.213 e Decreto nº 3.048). Acidentes do trabalho: conceito, aspectos
legais, registros, taxas de frequência e gravidade, custos, prevenção. Aposentadoria
especial: critérios para concessão. Comissão interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO: diretrizes,
responsabilidades e implantação. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA:
estrutura, desenvolvimento e responsabilidades. Legislação Brasileira relativa à
Ergonomia. Manual de aplicação da NR 17. Doenças profissionais: conceito, causas,
aspectos legais, registro e medidas preventivas. Princípios básicos da identificação,
avaliação e controle dos agentes físicos das doenças profissionais: ruído, calor, radiações
ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, vibrações, etc. Princípios básicos da
identificação, avaliação e controle dos agentes químicos das doenças profissionais; gases,
vapores, aerodispersóides, metais tóxicos e poeiras orgânicas e minerais. Princípios
básicos da identificação, avaliação e controle dos agentes biológicos das doenças
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profissionais. Fisiopatologia: diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças
profissionais causadas por agentes físicos, químicos e biológicos. Ambiente e condições
insalubres: aspectos legais, limites de tolerância, avaliações ambientais quantitativas e
qualitativas, enquadramento etc. Higiene dos ambientes de trabalho e instalações
acessórias (sanitários, vestiários, refeitórios, etc.). Processos de trabalho mais comuns nos
meios industriais: pintura, soldagem, galvanoplastia, usinagem de metais, operações de
fundição, limpeza ácida e alcalina de metais, processamento de produtos químicos, etc.
Noções de toxicologia ocupacional. Agrotóxicos: principais grupos, mecanismos tóxicos,
riscos ao trabalhador e à população, prevenção e tratamento das intoxicações agudas.
Câncer ocupacional: classificação dos carcinógenos, mecanismos, principais substâncias
e processos de trabalho que implicam em carcinogenicidade potencial. Biossegurança:
diretrizes gerais para o trabalho em contenção com material biológico; manuseio e descarte
de produtos biológicos; Sistemas regulatórios referentes à biossegurança no Brasil (Leis
federais, Decretos federais, Resoluções ministeriais, Resoluções e Portarias da ANVISA).

DERMATOLOGISTA
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Conhecimentos na área de formação: Fundamentos de Dermatologia. Cuidado de
pacientes imunossuprimidos. Fototerapia. Patologia cutânea. Imunologia cutânea.
Alterações morfológicas cutâneas epidermo-dérmicas (erupções eczematosas; erupções
eritêmato-escamosas; erupções eritêmato-pápulo-nodulares; erupções purpúricas;
erupções urticadas; erupções pápulo-pruriginosas; erupções vésico-bolhosas; erupções
pustulosas; afecções atrófico-escleróticas; afecções ulcerosas; discromias; afecções
queratóticas). Afecções dos anexos cutâneos. Foliculares. Hidroses. Tricoses. Onicoses.
Infecções e infestações: dermatoses por vírus, dermatoses por riquétsias, piodermites e
outras dermatoses por bactérias. Tuberculoses e micobacterioses atípicas, hanseníase,
sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. Micoses superficiais e profundas.
Leishmanioses e outras dermatoses parasitárias. Dermatozoonoses. Dermatoses por
agentes químicos, físicos e mecânicos. Dermatoses por toxinas e venenos animais.
Afecções das mucosas. Alterações do colágeno, hipoderme, cartilagens e vasos.
Dermatoses metabólicas (avitaminoses e dermatoses nutricionais; amiloidose; hialinoses;
afecções por alterações no metabolismo dos aminoácidos e purinas; dislipidoses; porfirias;
mucopolissacaridoses; mucinoses; alterações do metabolismo do cálcio, ferro, zinco e
cobre; alterações cutâneas do Diabetes, gota) Farmacodermias. Dermatoses autoimunes.
Hipodermites e lipodistrofias. Inflamações e granulomas não infecciosos. Inflamações não
infecciosas. Granulomas não infecciosos. Dermatoses metabólicas. Afecções
psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. Dermatoses por imunodeficiência.
Afecções congênitas e hereditárias. Cistos e neoplasias. Nevos organóides. Tumores
cutâneos benignos e malignos (cisto e neoplasias mesenquimais; neoplasias melanocíticas,
nevos e melanoma; tumores epiteliais benignos; afecções epiteliais pré-malignas e tumores
intraepidérmicos; tumores epiteliais malignos; leucemia, linfomas e pseudolinfomas;
mastocitoses; histiocitoses; manifestações cutâneas paraneoplásicas e metástases
cutâneas; fibromatoses; sarcoma de Kaposi). Terapêutica tópica. Terapêutica sistêmica:
principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia. Alterações de pele do infante.
Alterações de pele no idoso. Dermatoses na gestante. Emergências em dermatologia.
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Cirurgia dermatológica. Eletrocirurgia eletrocoagulação, eletrólise e iontoforese.
Quimiocirurgia. Emergências em cirurgia dermatológica. Dermatoses ocupacionais.
Dermatoses relacionadas ao uso de drogas ilícitas. Manifestações cutâneas de doenças
sistêmicas. Tratamento dermatológico pelas radiações (actinoterapia; laser; terapia
fotodinâmica e radioterapia). Dermatoscopia. Interações medicamentosas e efeitos
colaterais relevantes na dermatologia.

HEMATOLOGISTA
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Conhecimentos na área de formação: Hematopoiese e fisiologia das células sanguíneas.
Análise e interpretação de hemograma completo e mielograma. Estudo das anemias:
anemia hemolítica; anemia de doença crônica; anemias carenciais; anemia
microangiopática; hemoglobinopatias; mielodisplasia; anemia aplástica; anemia na
insuficiência renal crônica; meta-hemoglobinemia. Diagnóstico e tratamento das:
leucemias agudas (adulto e crianças); doenças mieloproliferativas crônicas; doenças
linfoproliferativas crônicas; diretrizes terapêuticas e monitoramento na leucemia mieloide
crônica; gamopatias monoclonais. Classificação, estadiamento e tratamento na doença de
Hodgkin e nos linfomas não Hodgkin (adulto e crianças). Distúrbios das plaquetas.
Coagulopatias hereditárias e adquiridas. Medicina transfusional: identificação e
tratamento dos eventos adversos à transfusão. Indicações e complicações do transplante
de células tronco alogeneico e autólogo. Febre no paciente neutropênico. Linfomas
associados à AIDS. Complicações agudas e tardias dos quimioterápicos.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Alimentação da Criança: aleitamento materno – desnutrição; Doenças infecto contagiosas
e parasitárias; Doenças do Aparelho Respiratório; Doenças do Aparelho gastrointestinal;
Doenças do Aparelho cardiovascular; Doenças do Aparelho Gênito-Urinário; Doenças
sexualmente transmissíveis; Doenças Nosológicas; Doenças Hematológicas; Estudo da
AIDS; Fraturas e Luxações; Gestação de risco; Higiene Pré-Natal -Gravidez e Parto;
Patologia de Gravidez: Infecção e anemia; Psicologia Médica; Psiquiatria Clínica Geral;
Politraumatismo; Vacinações; Norma Operacional do SUS; Vigilância Epidemiológica;
Políticas Públicas de Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS); Lei nº. 8.080/90; Lei nº.
8.142/90; Constituição Federal-Artigos: 194 a 200, 220 e 227; Código de Ética MédicaResolução CFM nº. 1931/2009. Atuação do Médico nos programas Ministeriais:
Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à
Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico;
Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes biológicos
e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos;
Fundamentos de Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; das doenças
infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da
Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da
Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Prevenção, nutrição e doenças nutricionais.
Antibióticos, quimioterápicos e corticóides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório,
diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática.
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ALERGISTA
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Mecanismos de hipersensibilidade tipo I: IgE, células efetoras, mediadores; regulação da
síntese de IgE. Controle genético das doenças alérgicas. Alérgenos. Exames
complementares para o diagnóstico das doenças alérgicas em crianças, adolescentes,
adultos e idosos: testes cutâneos de leitura imediata (escarificação, puntura, intradérmicos)
e de leitura tardia; testes de contato; dosagem de IgE sérica total e específica; prova de
função pulmonar; citologia nasal; nasofibroscopia; testes de provocação; imagem.
Doenças atópicas em crianças, adolescentes adultos e idosos. Epidemiologia, conceito,
fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico in vivo e in vitro, classificação,
diagnóstico diferencial, tratamento e profilaxia: asma; rinoconjuntivite; dermatite atópica.
Lactente com sibilância. Asma induzida por exercício, Doenças ocupacionais, Aspergilose
broncopulmonar alérgica Pneumonites de hipersensibilidade Polipose nasal, sinusite e
rinite não-alérgica Tosse crônica na criança, adolescente, adulto e idosos. Alergia
alimentar na criança e no adulto Urticária e angioedema. Angioedema hereditário. Alergia
Oftalmológica Dermatite de contato Reações adversas a drogas: epidemiologia,
classificação, bases imunoquímicas, fatores de risco, diagnóstico, tratamento e profilaxia.
Anafilaxia. Reações pseudoalérgicas. Alergia ao látex Alergia a venenos de insetos
himenópteros Doenças alérgicas e gravidez Hipereosinofilia Mastocitose. Tratamento
medicamentoso das doenças alérgicas: anti-histamínicos; corticosteróides; beta-2
agonistas; anti-colinérgicos; metilxantinas; estabilizadores de membrana; antileucotrienos. Manejo da asma e da rinoconjuntivite segundo consensos brasileiros e
internacionais. Tratamento da asma aguda grave na criança, no adolescente, no adulto e
idosos. Prevenção das doenças atópicas: controle ambiental; poluição ambiental.
Imunoterapia.
REUMATOLOGISTA
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Exame clínico do paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da dor, da inflamação
e da autoimunidade. Artrites infecciosas e reativas. Artrites degenerativas. Osteoartrose,
artrites microcristalinas. Enfermidades da coluna vertebral. Doenças osteometabólicas.
Neoplasias articulares. Doenças difusas do tecido conjuntivo. Doenças reumáticas de
partes moles. Vasculites. Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente. Esclerose
sistêmica progressiva. Doenças sistêmicas com manifestações articulares. Amiloidose.
Anatomia e fisiologia de sistema musculoesquelético. Artrite reumatoide. Displasias óssea
e articular. Doença de Behçet. Doença de Paget. Doença mista do tecido conjuntivo e
síndrome de superposição. Doenças osteometabólicas. Síndromes dolorosas regionais.
Doenças sistêmicas com manifestações articulares. Enfermidades da coluna vertebral.
Enfermidades reumáticas da criança e do adolescente. Epidemiologia das doenças
reumáticas. Escleroses sistêmicas e síndromes relacionadas. Espondiloartrites. Exame
clínico do paciente reumático. Febre reumática. Síndrome da fibromialgia. Imunogenética
das doenças reumáticas. Interpretação dos principais exames de imagem para avaliação
das doenças reumáticas. Interpretação dos principais exames laboratoriais para avaliação
das doenças reumáticas. Lúpus eritematoso sistêmico. Mecanismo de ação e efeitos
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colaterais das drogas utilizadas em reumatologia. Mecanismo de ação e efeitos colaterais
dos medicamentos biológicos utilizados em reumatologia. Mecanismos envolvidos no
desenvolvimento da autoimunidade. Mecanismo etiopatogênicos da dor e inflamação.
Miopatias inflamatórias idiopáticas. Neoplasias articulares. Osteoartrite. Osteonecroses.
Reabilitação e condicionamento físico para pacientes reumáticos. Sarcoidose. Síndrome
de Sjogren. Síndrome dos anticorpos antifosfolípides. Vasculites sistêmicas.
MASTOLOGISTA
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Conhecimentos na área de formação: Anatomia e embriologia da mama. Histologia e
fisiologia da mama. Anomalias do desenvolvimento mamário. Fundamentos de estatística
aplicada. Interpretação de ensaios clínicos. Propedêutica: anamnese e exame físico.
Diagnóstico clínico das alterações mamárias. Métodos diagnósticos complementares.
Técnica e interpretação de mamografias. Imaginologia mamária. Propedêutica invasiva.
Lactação: fisiologia da lactação. Patologia da lactação. Patologias benignas: alterações
funcionais benignas da mama. Histopatologia das lesões benignas da mama. Neoplasias
benignas. Doenças infecciosas da mama. Dor mamária. Necrose gordurosa da mama.
Fluxos papilares. Cirurgias das alterações benignas da mama. Patologia mamária na
infância e na adolescência. Patologia mamária no homem. Oncologia mamária:
carcinogênese mamária. História natural do câncer de mama. Biologia celular e molecular
no câncer de mama. Genética e câncer de mama. Imunologia do câncer de mama.
Epidemiologia e fatores de risco do câncer de mama. Sinais e sintomas do câncer de mama.
Prevenção primária do câncer de mama. Detecção precoce do câncer de mama. Lesões não
palpáveis de mama. Tumores filóides e sarcomas. Carcinoma in situ de mama.
Estadiamento do câncer de mama. Fatores prognósticos do câncer de mama. Cirurgia do
câncer de mama. Linfonodo sentinela. Hormonioterapia do câncer de mama. Princípios de
quimioterapia. Quimioterapia do câncer de mama. Carcinoma inflamatório. Câncer de
mama na gravidez e lactação. Câncer oculto de mama. Doenças de Paget. Citologia e
histopatologia do câncer de mama. Câncer de mama nas jovens e idosas. Câncer de mama
bilateral. Princípios de radioterapia. Radioterapia no câncer de mama. Recidivas locais
após cirurgia. Seguimento após câncer de mama. Reabilitação e suporte: linfedema de
membro superior: prevenção e tratamento. Fisioterapia no câncer de mama. Aspectos
psicossociais do câncer de mama. Tratamento paliativo. Cirurgia plástica das mamas:
reconstrução mamária. Princípios de cirurgia estética das mamas.
NEUROLOGISTA
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Conhecimentos na área de formação: Anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e
periférico. Patologia e fisiopatologia dos transtornos do sistema nervoso central e
periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas:
demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado
da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cerebrovascular.
Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e
metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso;
doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e
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transtornos do fluxo liquórico; cefaleias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações
neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia.
Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem,
estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais
evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. Distúrbios psiquiátricos no âmbito da
neurologia.
CIRURSIÃO CABEÇA E PESCOÇO
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Associação anatomia cirúrgica; Cirurgia no câncer da cavidade oral; Cirurgia no câncer
de faringe: naso oro e hipofaringe; Cirurgia no câncer de laringe: laringectomias parciais;
Código de ética médica: Resolução CFM nº 1.246/88; Esvaziamentos cervicais;
Melanoma cutâneo; Patologia cirúrgica da glândula paratireoide; Patologia cirúrgica da
glândula tireoide; Patologias cervicais congênitas; Reconstrução em cabeça e pescoço;
Traqueostomias; Tumores de glândulas salivares.
PSIQUIATRA
Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da história clínica e interpretação do exame
físico. Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina
baseada na pessoa, relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões.
Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros
clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das
epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Transtornos afetivos: conceito,
classificação e tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento.
Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento.
Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia – classificação e indicações principais.
Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias:
conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito, abordagem
terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da Psiquiatria. Principais
evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. Política da
Saúde Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo.
Antipsiquiatria. Psiquiatria “Democrática”. Diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira.
Conceitos e ações em psiquiatria infanto-juvenil.

Art. 3º: Os demais capítulos e anexos permanecem inalterados.
Rio Bonito – Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2016.

Solange Pereira de Almeida
Prefeita Municipal
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