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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL SES N.º 001/2010 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 
1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL  SES 

Nº 001/2010 
 

O Secretário de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, 
comunica que ficam alterados os seguintes itens do Edital de 
Concurso Público SES nº 001/2010: 
 

1) No item 1.3 
 
Onde de lê: “A carga horária semanal de trabalho para a 

competência Médico é de 40 (quarenta) horas, Técnico em 
Radiologia e Imagem é de 24 (vinte e quatro) horas e para as 
demais competências, tanto de nível superior quanto de nível 
médio, é de 30(trinta) horas.” 

 
Leia-se: “A carga horária semanal de trabalho para a 

competência Médico é de 20 (vinte) horas, Técnico em 
Radiologia e Imagem é de 24 (vinte e quatro) horas e para as 
demais competências, tanto de nível superior quanto de nível 
médio, é de 30(trinta) horas.” 

 
2) No Anexo 2, os Conteúdos Programáticos das 

competências de Engenheiro – Engenharia Sanitária, Médico 
Especialista em Cancerologia Cirúrgica e Médico 
Especialista em Neonatologia passam a ser os seguintes:  

 
       ENGENHEIRO – ENGENHARIA SANITÁRIA: 
Sistemas de captação, adução, tratamento e distribuição de água; 
Sistemas de coleta, afastamento, tratamento e disposição final de 
esgotos sanitários; Instalações prediais de água fria, esgoto 
sanitário e água pluvial; Resíduos sólidos; Saúde ambiental; 
Gestão ambiental; Licenciamento ambiental; Legislação e 
normas técnicas aplicadas. 
 
        MÉDICO ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA 
CIRÚRGICA: Aparelho hemolinfopoiético: leucemias e 
linfomas. Diagnostico diferencial das linfadenopatias e 
esplenomegalias. Aparelho respiratório: Câncer de pulmão. 
Síndrome de insuficiência respiratória. Aparelho Digestivo: 
Câncer do Esôfago. Câncer Gástrico. Pancreatites. Câncer do 
Pâncreas. Diagnóstico diferencial das icterícias e cirrose 
hepática. Câncer do Fígado. Câncer da Vesícula Biliar. Câncer 
das Vias Biliares. Câncer do Intestino Delgado.  Doenças 
inflamatórias do intestino. Câncer dos Cólons. Câncer do Reto e 
do ânus. Aparelho Urinário: Câncer do Rim, da Bexiga e da 
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Próstata. Endocrinologia: Tumores Endócrinos. Dermatologia: 
Lesões elementares da pele. Câncer da Mama e do Útero. 
Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; reposição 
nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico; sangramento 
cirúrgico e transfusão. Bases do tratamento cirúrgico Cirurgia 
paliativa e cirurgia radical. Antibioticoterapia profilática e 
terapêutica. Infecção hospitalar. Conceito de neoplasia, 
hiperplasia, hipertrofia, metaplasia e displasia. Bases de 
classificação histológica das neoplasias. Carcinogênese: etapas; 
carcinogênese física; química e biológica. Fatores genéticos e 
familiares. Evolução das neoplasias. 
 
         MÉDICO ESPECIALISTA EM      NEONATOLOGIA:  
Crescimento intra-uterino; Classificação do recém-nascido; 
Exame físico do recém-nascido; Reanimação na sala de parto; 
Tocotraumatismos; Adaptação à vida extra-uterina; Controle 
térmico; Triagem neonatal; Prematuridade; Método canguru; 
Aleitamento materno; Nutrição enteral e parenteral; Icterícia 
neonatal; Distúrbios metabólicos; Distúrbios eletrolíticos e 
ácido-básicos; Distúrbios respiratórios agudos e crônicos; 
Suporte respiratório; Cardiopatias congênitas; Arritmias 
cardíacas; Insuficiência cardíaca; Insuficiência renal aguda; 
Diálise; Encefalopatia hipóxico-isquêmica; Convulsões; 
Hemorragia intra-craniana; Infecções congênitas e adquiridas; 
Enterocolite necrosante; Doença hemorrágica; Trombocitopenia; 
Osteopenia do prematuro; Retinopatia do prematuro; Seguimento 
do prematuro; Síndromes genéticas; Malformações congênitas; 
Malformações com correção cirúrgica no período neonatal; Erros 
inatos do metabolismo; Transporte do recém-nascido; 
Imunizações; Procedimentos (intubação traqueal, drenagem de 
tórax, cateterismo de vasos umbilicais, punção lombar, punção 
vesical); Mortalidade neonatal.  Para cada uma das doenças 
relacionadas acima serão exigidos conhecimentos de 
fisiopatologia, diagnóstico, prevenção, tratamento e prognóstico.  
 

3) Fica incluído no Anexo 2, o conteúdo programático da 
competência de Médico Especialista em Ginecologia e 
Obstetrícia, conforme segue: 

 
MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA: Embriologia; Desenvolvimento fetal; 
Abdômen agudo na gravidez; Abortamento e gestação ectópica; 
Alterações fisiológicas da gestação; Fases do trabalho de parto; 
Mecanismo do parto; Anamnese e exame da gestante; 
Assistência ao recém-nascido na sala de parto; Assistência ao 
trabalho de parto e cesariana; Assistência pré-natal; Avaliação da 
maturidade pulmonar fetal; Avaliação da saúde fetal; Alterações 
no líquido amniótico; Bioética e ética profissional; Direitos da 
mulher no ciclo gravídico puerperal; Atendimento da gestante 
vítima de violência sexual; Crescimento intra-uterino restrito; 
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Cuidado intensivo e trauma na gestação; Diabetes na gestação; 
Doença hemolítica perinatal; Doença hipertensiva na gestação; 
Doença trofoblástica, cardiopulmonares, hematológicas, 
tromboembólicas, respiratórias, endocrinológicas, renais e do 
trato urinário, gastrointestinais, hepatobiliares e pancreáticas, 
neurológicas, psiquiátricas, dermatológicas, infecciosas, 
parasitárias e neoplásicas na gestação; Drogas teratogênicas; 
Doenças sexualmente transmissíveis na gravidez; Gestação 
múltipla; Gestação pós-termo; Hemorragia anteparto e pós-parto; 
Hemoterapia; Hiperêmese; Indução do parto; Infecção intra-
amniótica; Infecções pré-natais e perinatais, inclusive HIV; 
Lúpus eritematoso sistêmico e demais colagenoses na gestação; 
Medicina fetal; Miomatose e gestação; Mortalidade materna; 
Morte fetal; Nutrição; Parto disfuncional, distócias; 
Prematuridade; Puerpério normal e patológico e amamentação; 
Ruptura prematura de membranas; Tococirurgia; Tombofilias; 
Ultrassonografia e dopplervelocimetria na Obstetrícia; 
Amenorreias; Anamnese e exame ginecológico; Anovulação 
crônica e síndrome dos ovários policísticos; Anticoncepção; 
Atraso do desenvolvimento puberal e puberdade precoce; Ciclo 
menstrual normal; Cirurgia ginecológica; Citopatologia do trato 
genital inferior e mama; Diagnóstico por imagem e invasivos em 
mastologia; Climatério normal e patológico; Colposcopia, 
vaginoscopia e vulvoscopia; Distopias do trato genital; 
Dismenorreia; Doença inflamatória pélvica; Doenças 
sexualmente transmissíveis; Dor pélvica crônica; Endometriose; 
Estados intersexuais; Ginecologia infantopuberal; Galactorreia; 
Hiperprolactemia; Hirsurtismo; Incontinência urinária; 
Infertilidade; Laparoscopia e histeroscopia; Lesões de baixo e 
alto graus no trato genital inferior; Malformações genitais; 
Neoplasias benignas, lesões pré-malignas e malignas em 
ginecologia; Patologias benignas e malignas da mama; Pré e pós-
operatório em cirurgia ginecológica; Sangramento uterino 
anormal; Sexualidade humana normal e inadequações; Efeitos 
das drogas na sexualidade; Síndrome pré-menstrual; Testes 
endocrinológicos funcionais; Urgências; Uso de ultra-sonografia 
em ginecologia e mastologia; Violência sexual contra a mulher; 
Vulvovaginites 

 
Florianópolis, 14 de abril de 2010. 

 

Roberto Eduardo Hess de Souza 

Secretário de Estado da Saúde   


