SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE / GERÊNCIA DE ENSINO

Dirigido aos candidatos e interessados na SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA – 2019 da Secretaria
Municipal da Saúde.

Comunicado Nº 02/2018

I.

À vista dos elementos publicados em Diário Oficial e em retificação a TABELA I - ESPECIALIDADES
DE ACESSO DIRETO, a COMURE faz saber que referente às questões de Cirurgia Geral/Cirurgia
Básica, a prova objetiva de múltipla escolha constará de 10 questões e não como constou;

II.

À vista dos elementos publicados em Diário Oficial e em retificação o ANEXO I - CONTEÚDO
PROGRAMATICO, do edital de Seleção Publica de Residência Médica do Município de São Paulo, a
COMURE faz saber que fica excluído do referido anexo as informações referente a especialidade de
anestesiologia, em virtude de se tratar de programa de acesso direto, devendo os candidatos desta
especialidade se ater a tabela I aqui republicada;

III.

À vista dos elementos publicados em Diário Oficial e em retificação a TABELA III - ESPECIALIDADES
COM PRÉ-REQUISITO, a COMURE faz saber que referente ao PRM de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
a prova objetiva de múltipla escolha constará de 25 questões de Cirurgia Geral e 25 questões de
otorrinolaringologia, não como constou.

IV.

Publica-se a alteração da referida tabela e anexo, em observância a legislações da CNRM:
TABELA I
ESPECIALIDADES DE ACESSO DIRETO - QUADRO I
DISCIPLINA
NÚMERO DE QUESTÕES
Clínica Médica
10
Cirurgia Geral/Cirurgia Básica
10
Pediatria
10
Obstetrícia e Ginecologia
10
Medicina Preventiva e Social
10
TOTAL DE QUESTÕES
50 questões

TABELA III
ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO - QUADRO III
DISCIPLINA
NÚMERO DE QUESTÕES
Cirurgia Geral
25
Otorrinolaringologia
25
TOTAL DE QUESTÕES
50 questões

1

II. ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Toda legislação deve ser considerada com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação do
edital. Legislação com entrada em vigor após a publicação do edital poderá ser utilizada, quando
superveniente ou complementar a algum tópico já previsto ou indispensável à avaliação.

CIRURGIA GERAL/CIRURGIA BASICA
Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; respostas endócrinas e metabólicas aos traumas; reposição
nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma: politraumatismo, choque, infecções e complicações
em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e
biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções
importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e
urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano;
mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório,
traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireoide e
paratireoide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doença venosa,
linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado. Cólon,
apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Peritonites e
abscessos intra-abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epíplon; mesentério; retroperitônio.
Epidemiologia dos acidentes e violências no Brasil. Acidentes de Trabalho. Epidemiologia e manejo das neoplasias.
Sistema Nacional de Transplantes e captação de órgãos. Protocolos cirúrgicos e uso de evidências científicas.
Autonomia do paciente, desospitalização, direito do paciente à informação e cuidados domiciliares.
Multiculturalidade e aspectos éticos na relação médico-paciente-equipe-familiares. Cuidados paliativos.

CIRURGIA PLÁSTICA
Transplantes: fisiopatologia da histocompatibilidade e enxertos. Conceitos de território vascular e sua aplicação.
Retalhos: classificação, aplicação e atualidade. Fisiologia da microperfusão tecidual. Princípios e técnicas
microcirúrgicas: principais retalhos. Expansão tecidual: princípios e aplicação das técnicas. Conceitos básicos de
engenharia tecidual. Queimaduras. Feridas complexas: conceitos e tratamento. Cirurgia craniofacial: anatomia
ligada à reconstrução. Reconstruções do membro superior. Reconstruções da parede torácica. Mama: conceito da
doença benigna. Câncer de mama: reconstruções pós-mastectomia. Reconstruções do membro inferior e pelve.

CLÍNICA MÉDICA
Cuidados gerais com o paciente clínico. Utilização criteriosa e interpretação dos principais exames complementares.
Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, valvulopatias, doenças coronarianas,
miocardiopatias, arritmias. Doenças respiratórias: asma brônquica, DPOC, infecções, derrame pleural, tumores,
embolia pulmonar. Doenças gastrointestinais: doenças pépticas, diarreias, doenças funcionais do TGI, abdome
agudo, doenças biliares e pancreáticas. Doenças hepáticas: hepatites, cirrose hepática e suas complicações.
Doenças infecciosas: sepse, antibioticoterapia, doenças parasitárias, HIV e AIDS, doenças tropicais, infecções
hospitalares. Cuidados clínicos com o paciente oncológico. Doenças endócrinas: diabetes mellitus e suas
complicações, doenças da tireoide, doenças da adrenal. Doenças renais: infecções do trato urinário, insuficiência
renal aguda e crônica, glomerulonefrites, síndromes nefrótica e nefrítica. Doenças reumatológicas: gota, artrite
reumatoide, artropatias soronegativas, colagenoses e vasculites. Doenças neurológicas: doenças
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cerebrovasculares, infecções, cefaleias, doenças periféricas. Emergências clínicas. Noções de geriatria. Semiologia
médica. Epidemiologia das doenças crônicas e transmissíveis no Brasil. Política Nacional de Atenção à Saúde do
Idoso. Política Nacional de Humanização. Determinações sociais, promoção da saúde e prevenção das principais
doenças e agravos na população. Vigilância em Saúde. Determinações sociais das principais doenças e agravos à
saúde da população brasileira. Política Nacional de Saúde Mental, Política Nacional de Medicamentos. Alcoolismo,
uso abusivo de drogas e estratégias de redução de danos. Clínica ampliada. Saúde do trabalhador e da trabalhadora.
Sexualidade e saúde. Protocolos clínicos e medicina baseada em evidências. Uso racional de medicamentos. Redes
de Atenção. Uso de informação de base territorial, diagnóstico local de saúde, indicadores epidemiológicos e
organização da atenção à saúde individual e coletiva.
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL
Sistema Único de Saúde – história, princípios e diretrizes. Participação social, conselhos e conferências de saúde.
Estrutura e organização das ações e serviços do SUS, legislação, políticas e programas. Determinações sociais do
processo saúde-doença. Epidemiologia – conceitos e aplicações, principais tipos e desenhos de estudos
epidemiológicos e suas utilizações. Análise de situação de saúde no Brasil e no Estado de São Paulo – situação e
tendências das principais doenças e agravos à saúde. Transições demográfica, nutricional e epidemiológica.
Indicadores de saúde e sua aplicação. Planejamento e avaliação em saúde. Sistemas de informação. Doenças e
agravos de notificação compulsória. Promoção, prevenção e vigilância em saúde – conceitos e utilização.
Informação social e epidemiológica no território e na organização das ações e serviços. Modelos de atenção à
saúde, descentralização, regionalização, hierarquização, níveis de complexidade, organização em redes,
integralidade e regiões de saúde. Financiamento do SUS, conjuntura sanitária. Políticas e programas de saúde.
Farmacovigilância e uso racional de medicamentos. Medicina legal, bioética e Código de Ética Médica. Atestado de
óbito – uso e preenchimento. Saúde coletiva do trabalhador e da trabalhadora. Epidemiologia clínica. Uso racional
de tecnologias e exames complementares. Saúde baseada em evidências. Políticas de gestão do trabalho e
formação permanente. Educação popular em saúde.

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA
Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual, disfunções menstruais,
anomalias congênitas e intersexo, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovaginites e cervicites,
doença inflamatória pélvica aguda e crônica. Abdome agudo em ginecologia. Endometriose. Distopias genitais.
Distúrbios urogenitais. Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do ovário.
Interpretação de exames citológicos e diagnósticos da lesão precursora do câncer cervicouterino. Noções de
rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama. Esterilidade conjugal e planejamento familiar.
Anatomia e fisiologia da gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional. Assistência prénatal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico. Diagnóstico de malformações fetais, aborto, gravidez
ectópica, mola hidatiforme, coriocarcinoma e transmissões de infecções maternas fetais. Doenças hipertensivas na
gestação. Pré-eclâmpsia. Diabetes mellitus da gestação. Cardiopatias. Doenças renais e outras condições clínicas na
gestação. HIV/AIDS na gestação e prevenção da transmissão vertical. Mecanismo do trabalho de parto. Assistência
ao parto e uso do partograma. Distocias. Indicações de cesárias e fórceps. Rotura prematura de membranas.
Condução. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. Indicação de histerectomias puerperais. Hemorragia de
terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da prematuridade. Condução e tratamento clínico
e cirúrgico de emergências obstétricas. Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Violência obstétrica.
Políticas e programas de atenção à população LGBT. Direitos sexuais e reprodutivos. Políticas de humanização do
nascimento e do parto. Direito ao acompanhante no pré-natal, parto e puerpério. Aspectos éticos e interculturais
na atenção à saúde da mulher. Sexualidade na adolescência, idade adulta e na velhice.
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OTORRINOLARINGOLOGIA
Otologia, rinologia, bucofaringologia, laringologia. Cirurgias ortodônticas, traumatológicas, estéticas e
recuperadoras da face. Ronco e apneia obstrutiva do sono. Cirurgia das afecções da cabeça, pescoço e base de
crânio. Otoneurocirurgia, microcirurgias, alergia, foniatria, diagnose e endoscopia.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna vertebral e complicações. Fraturas e
luxações: expostas e fechadas. Retardo de consolidação e pseudoartrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral.
Descolocamentos epifisários. Artrose. Osteocondrites. Necroses ósseas. Osteomielite. Artrite e Séptica.
Amputações e desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores ósseos malignos.
Luxação congênita do quadril. Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos periféricos. Lombalgia.
Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistose. Traumatismo do membro superior e inferior.

PEDIATRIA
Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da população infantil de uma comunidade. Organização
do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-população. Assistência farmacêutica. Planejamento e execução
de programas de atenção à saúde da criança (CD, IRA, Diarreia/TRO, Imunização, Aleitamento materno). Relação
médico-família-criança. Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação da
criança. Crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor. Dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e
metabolismo. Saúde bucal. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém-nascido. Patologias do aparelho
digestivo. Doenças infectocontagiosas e parasitárias em pediatria. Doenças respiratórias agudas e crônicas.
Patologias do trato urinário. Anemias. Patologias cardíacas. Afecções cirúrgicas comuns da infância. Problemas
dermatológicos na infância. Problemas ortopédicos mais comuns na infância. Medicina do adolescente. Urgências
em pediatria. Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente. Vacinas, soros e Programa
Nacional de Imunizações. Saúde Mental na infância e na adolescência.

São Paulo, 25 de outubro de 2018.
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