
PORTARIA CONJUNTA SAD/SDS Nº 134, DE 17/10/2008 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL resolvem: 

I. Acrescentar, no Anexo I do Anexo Único da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 115, de 02/09/2008, o 
conteúdo programático fixado no Anexo I desta Portaria Conjunta, para o Exame de Habilidades e 
Conhecimentos, comum a todas as especialidades. 

II. Alterar o conteúdo programático previsto no Anexo I da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 115, de 
02/09/2008, exclusivamente para a especialidade Clínica Médica, que passa a ser o estabelecido no 
Anexo II desta Portaria Conjunta. 

III. Fixar novo calendário de atividades do concurso público para Oficial Médico da Polícia Militar de 
Pernambuco, regido pela Portaria Conjunta SAD/SDS nº 115, de 02/09/2008, conforme datas 
constantes do Anexo III desta Portaria Conjunta. 

IV. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

V. Revogam-se as disposições em contrário. 

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 
Secretário de Administração 

SERVILHO SILVA DE PAIVA 
Secretário de Defesa Social 

ANEXO I 

(PORTARIA CONJUNTA SAD/SDS Nº 134, DE 17/10/2008) 

Programa comum a todas as especialidades: Código de Ética. Epidemiologia, fisiopatologia, 
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, 
insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência 
arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, 
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. Sistema Digestivo: 
gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência 
hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon. 
Tumores de cólon. Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios 
hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias, metabólicas e do sistema 
endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da 
hipófise e da adrenal. Hematológicas: anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia 
aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acides de transfusão. 
Reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpuseritematoso sistêmico, artrite 
infecciosa, doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias,epilepsia, acidente vascular cerebral, 
menigites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, 
surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e Transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, 
tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, 
toxoplasmose, viroses. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de 
contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, 
urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, 
câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. 

 



ANEXO II 
(PORTARIA CONJUNTA SAD/SDS Nº 134, DE 17/10/2008) 

Programa para Clínica Médica: 1- Doenças do Aparelho Cárdio-Vascular - diagnóstico e tratamento. 
2- Doenças do Aparelho Respiratório - diagnóstico e tratamento. 3- Doenças do Aparelho Digestivo - 
diagnóstico e tratamento. 4- Doenças do Aparelho Urinário - diagnóstico e tratamento. 5- Doenças do 
Aparelho Endócrino e Doenças Metabólicas - diagnóstico e tratamento. 6- Doenças do Aparelho 
Ósteo-Articular e Tecido Conectivo - diagnóstico e tratamento. 7- Doenças Infecciosas e Parasitárias - 
diagnóstico e tratamento. 8- Doenças Neoplásicas e Hematológicas  - diagnóstico e tratamento. 9- 
Doenças do Sistema Nervoso - diagnóstico e tratamento. 10- Doenças relacionadas ao abuso de 
álcool, tabaco e outras substâncias tóxicas. 

 ANEXO III 
(PORTARIA CONJUNTA SAD/SDS Nº 134, DE 17/10/2008) 

 
CALENDÁRIO 

 

EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL 

Inscrição 08/09 a 05/10/2008 www.upenet.com.br 

Validação das Inscrições 08/10/2008 www.upenet.com.br 

Divulgação dos Locais de Provas 13/10/2008 www.upenet.com.br 

Realização da Prova de Conhecimentos 16/11/2008 A ser definido por ocasião 
da Divulgação dos Locais 
de Provas 

Divulgação do Gabarito Preliminar 16/11/2008 www.upenet.com.br 

Recebimento de Recursos contra o Gabarito Preliminar 17 e 18/11/2008 Edifício sede da Reitoria 
da UPE – Av Agamenon 
Magalhães, s/n, Santo 
Amaro – Recife - PE  

Divulgação do Gabarito Definitivo Até 27/11/2008 www.upenet.com.br 

Divulgação do Resultado da Prova de Conhecimentos e 
Convocação para o Exame de Saúde. 

28/11/2008 www.upenet.com.br 

Recebimento dos Exames Laboratoriais e Realização do 
Exame de Saúde 

09 e 10/12/2008 A ser definido na 
Convocação 

Divulgação do Resultado do Exame de Saúde e 
Convocação para o Exame de Aptidão Física. 

15/12/2008 www.upenet.com.br 

Realização do Exame de Aptidão Física 19 e 20/12/2008 A ser definido na 
Convocação  

Divulgação dos Resultados do Exame de Aptidão Física 
e Convocação para o Exame Psicológico 

29/12/2008 www.upenet.com.br 

Realização do Exame Psicológico e Preenchimento dos 
formulários para a Investigação Social 

A ser divulgado quando da 
convocação 

A ser informado quando 
da convocação 

Divulgação do Resultado do Exame Psicológico A ser divulgado quando da 
convocação 

www.upenet.com.br 

Resultado Final do Concurso 16/01/2009 www.upenet.com.br 

Entrega da Documentação exigida para Matrícula A ser divulgado quando da 
convocação 

A ser divulgado quando da 
convocação 

Apresentação dos Candidatos Classificados a DEIP para 
apresentação da documentação exigida para matrícula 

A ser divulgado quando da 
convocação 

A ser divulgado quando da 
convocação 



 


