ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
EDITAL Nº 001/2019, 14 DE DEZEMBRO DE 2019.
(RETIFICAÇÃO 001/2020)
A Comissão do Concurso Público, instituída nos termos do DECRETO Nº 085 de 10 de dezembro
de 2019, no uso de suas atribuições legais, torna público a Retificação do Edital nº 001/2019:
1. NO ANEXO II (CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS) ONDE SE LÊ:
S305 - CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL

Noções de estatística e epidemiologia em medicina do trabalho. Noções de fisiologia do trabalho.
Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, surdez e outras). Distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho com diagnóstico diferencial excludente das não
ocasionadas pelo trabalho (incluindo reumatológicas, crônico generativas, neurológicas).
Psicopatologia do trabalho (sofrimento psíquico, abuso de álcool e drogas, Síndrome de Burnout,
assédio moral). Noções básicas de urgência/emergência na prática médica. Reanimação
cardiorrespiratória cerebral. Emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória.
Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária,
hematúria e infecções. Hemorragia digestiva Agentes físicos e riscos à saúde. Agentes químicos e
riscos à saúde; noções de toxicologia. Agentes biológicos e riscos à saúde. Ergonomia e melhoria
das condições de trabalho: conceitos e princípios da ergonomia; carga de trabalho; organização do
trabalho; trabalho sob pressão temporal; novas tecnologias, automação e riscos à saúde. Trabalho
noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de cronobiologia. Acidentes do trabalho: definições e
prevenção. Avaliação e controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho. Acompanhamento
médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. Avaliação de incapacidade
laborativa e processos de reabilitação profissional. Compatibilidade entre a deficiência física e a
natureza das atividades a serem exercidas. Visita Técnica e análise ergonômica do posto de trabalho
para estudo de nexo causal. Saneamento Ambiental. Segurança do Trabalho. Organização de
serviços de Saúde do Trabalhador. Instituições públicas que atuam na área de segurança e saúde do
trabalhador: competências e ações. Perícias em Medicina do Trabalho. Metodologia de pesquisa.
Legislação brasileira vigente na esfera do trabalho, da saúde e da previdência social referente à
atenção à saúde do trabalhador. Normas regulamentadoras.
2. LEIA-SE
S305 - CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL

Anatomia. Neuroanatomia. Troboembolismo pulmonar; Insuficiência cardíaca; Insuficiência renal
aguda e crônica; Encefalopatia hepática; Choque; Hipertensão arterial sistêmica; Lesões
orovalvulares; Infarto agudo do miocárdio; Diabetes mellitus; Anemias; Infecção urinária e
respiratória; Comas; Doença cerebrovascular; SIDA; Hepatites virais; Lupus eritematoso sistêmico;
Febre reumática; Hemorragia digestiva; Tuberculose; Sepse; Icterícias; Hipertiroidismo;
Hipotiroidismo; Pancreatites; Terapia antimicrobiana. Princípios básicos de Farmacocinética: vias
de administração, absorção, distribuição, biotransformação, excreção de fármacos e modelos
farmacocinéticos. Nutrologia. Imunologia Aplicada: Estratégias concorrentes durante infecção;
Vacinas; Alergias e outras hipersensibilidades; Transplantes; Imunologia dos tumores; Doenças
autoimunes. Ética da responsabilidade: medicina e humanização. Saúde no Brasil: realidade e
perspectivas. Código de Ética e Legislação da Profissão. Princípios da Farmacoterapia, prescrição

racional de medicamentos e acesso aos medicamentos no sistema público de saúde brasileiro.
Qualidade de vida e Fontes de informações. Resolução 196/96 CNS. Lei de transplantes (Lei nº
9434/97) o Sistema Nacional de transplantes Devolutiva da avaliação. Lei de Biossegurança (Lei nº
11.105/05); Atuação do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão,
Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança. Atenção a 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; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças
Sexualmente Transmissíveis, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e
Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos
de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de Saúde Pública;
Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas,
Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, 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, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética
na atenção a saúde. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças
cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde:
controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. Noções Básicas
de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. Propedêutica em
clínica médica. Constituição da República Federativa do Brasil - Art.196 a 200; Emenda
Constitucional nº. 29; Sistema único de saúde: princípios, diretrizes e normas; conjuntura atual da
saúde no Brasil; modelos e estratégias de atenção à saúde. Leis Orgânicas da Saúde: Lei 8.080/90,
de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Lei 8080/90. Dengue,
esquistossomoses, hanseníase, tuberculose, DST/ AIDS, Leishmaniose, HAS, ICC – Insuficiência
cardíaca congênita, dermatoses, diarreia, pneumonias, parasitoses, viroses, pré-natal de baixo risco,
planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, psicoses, diabetes mellitus e vulvovaginites.
Doenças de Notificação Compulsória. Anamnese. Semiotécnica da dor. Semiotécnica do sintoma
guia. Diagnóstico, terapêutica e prognóstico. Anemias. Distúrbios da coagulação. Litíase renal.
Aparelho gastrointestinal. EAS. Aparelho genitourinário. Serosites. Função reumática. Eletroforese
de proteínas. Leucoses. Marcadores tumorais. Anamnese pediátrica. Leucograma. Hemograma.
Bases Físicas, Principais indicações clínicas e Fundamentos de: Radiologia, Ultrassonografia,
Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. Prevenção, nutrição e doenças
nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica,
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina
pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético:
anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho
respiratório: pneumonia, broncopneumonia e DPOC.
3. Esta retificação entrará em vigor na data de sua publicação.
4. Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital do Concurso Público nº 01/2019 da
Prefeitura Municipal de Barra do Ouro-TO.
Barra do Ouro, 22 de janeiro de 2020.

Alana Beatriz Silva Costa
Presidente da Comissão

