
ANEXO III 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

CONHECIMENTOS GERAIS: Sistema Único de Saúde - SUS: princípios, diretrizes. Legislação 
do SÚS: Lei Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei Nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; 
Decreto Nº 7.508 de 28 de Junho de 2011. 

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação e compreensão de textos. Identificação de tipos 
textuais: narrativo, descritivo e dissertativo; Critérios de textualidade: coerência e coesão; 
Recursos de construção textual: discurso direto e indireto; pressupostos e subentendidos; 
Funções da linguagem; Níveis de linguagem e adequação ao contexto de uso da norma 
padrão; Gêneros textuais da Redação Oficial; Princípios gerais: Uso dos pronomes de 
tratamento; Estrutura interna dos gêneros: ofício, memorando, requerimento, relatório, parecer; 
Morfologia: Estrutura e formação de palavras. Reconhecimento e emprego das classes de 
palavras; Relações semânticas no emprego das palavras. Pontuação e efeitos de sentido. 
Sintaxe: oração, período; termos das orações; articulação das orações: coordenação e 
subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; emprego da crase. 

NÍVEL SUPERIOR  

1. Cargo: Hemo-médico. Especialidade: MÉDICO HEMATOLOGISTA 

Conhecimentos Específicos: Citohistologia dos Orgãos Hemocitopoiéticos e Sangue 
Periférico. Medula óssea normal. Série granulocítica. Série eritrocítica. Série megacariocitica. 
Série reticular. Exploração dos órgãos hemocitopoiéticos. Mielograma. Adenograma. 
Esplenograma. Sangue Periférico. Valores Normais. Leucocitoses. Leucopeniais. 
Trombocitopenias. Hemostasia. Fisiologia da Hemostasia. Fator vascular. Fator plaquetário. 
Fator plasmático. Sistema de coagulação (fase de contacto; Sistema intrínseco e extrínseco) 
Inibidores fisiológicos da coagulação. Sistema fibrinolítico. Fisiologia do endotélio. Endotélio e 
coagulação. Endotélio e fibrinólise. Interação do endotélio com plaquetas e leucócitos. 
Manifestações hemorrágicas e o auxílio do laboratório para o diagnóstico. Testes globais. 
Testes específicos. Doença de Von Willebrand; Hemofilias. Estados protrombóticos. Doenças 
Hemorrágicas. Manifestações clínicas. Métodos diagnósticos e classificação. Fatores 
vasculares, plaquetários, plasmáticos. Anemias: Anemias hemolíticas, anemias carenciais e 
das insuficiências medulares. Doença Hemolítica Peri-Natal: Diagnóstico laboratorial; 
Imunização e Prevenção materna; Conduta terapêutica para o Recém-nascido, acometido de 
Doença hemolítica. Hemoglobinopatias: Diagnóstico laboratorial. Conduta terapêutica. Baço: 
Funções: Esplenopatias. Hiperesplenismo. Hipoesplenismo, Anesplenismo. Leucoses: Agudas. 
Crônicas. Diagnóstico laboratorial. Protocolos de tratamento. Patologia do Tecido Linfóide: 
Linfomas. Doenças de Hodgkin. Diagnóstico das Doenças Infecciosas. Leucocitose e 
neutrofilia; Leucocitose e eosinofilia; Leucopenia e linfocitose. Anemias 
carenciais,hemolíticas:hereditárias e adquiridas; aplástica, Leucemias; Doenças 
Linfoproliferativas Crônicas,Doenças Mieloproliferativas Crônicas,Síndrome 
Mielodisplásicas,Hemostasia e Trombose, Medicina Transfusional. Neutropenia febril; 
Síndrome de lise tumoral;Insuficiência Respiratória aguda;Choque séptico, 
cardiogênico,hipovolêmico;Distúrbios hidroeletroliticos e ácido básico;Edema agudo de 
pulmão;Pneumonia comunitária e hospitalar;Insuficiência renal aguda;Insuficiência cardíaca 
congestiva;Cetoacidose diabética/coma hiperosmolar/ hipoglicemia;Trombose venosa 
profunda/embolia pulmonar;Hemorragia digestiva;Acidente vascular cerebral;Terapia 
transfusional;Drogas vasoativas;Emergências hipertensivas;Asma brônquica.  Critérios para 
doação de sangue. -Portaria MS nº 1.353, de 13.06.2011- Aprova o Regulamento Técnico de 
Procedimentos Hemoterápicos. 

2. Cargo: Hemo-médico. Especialidade: MÉDICO CLÍNICO 

Conhecimentos Específicos: Insuficiência cardíaca. Crise Hipertensiva. Insuficiência 
Coronariana aguda. Choque. Asma brônquica. Edema agudo de pulmão; Pneumonia 



comunitária e hospitalar; Insuficiência renal aguda; Trombose venosa profunda/embolia 
pulmonar; Hemorragia digestiva; Acidente vascular cerebral; Abdomen agudo. Hemorragia 
Digestiva. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácidobásico. Emergências em diabéticos Cetoacidose 
diabética/coma hiperosmolar/ hipoglicemia; Meningites. Profilaxia do tétano. Feridas. 
Queimaduras. Gastroenterites. Parasitoses intestinais. Esquistossomose. Erisipela Dengue. 
Leptospirose. Infecção do trato urinário. Tuberculose. Hepatite. Febre Reumática. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Hemorragias ginecológicas e obstétricas. Envenenamentos 
agudos: Medidas gerais. Infecção hospitalar. Septicemia. Manifestações clínicas, 
Complicações da Anemia Falciforme e Hemofilias – A e B. Terapia transfusional; Critérios para 
doação de sangue. -Portaria MS nº 1.353, de 13.06.2011-Aprova o Regulamento Técnico de 
Procedimentos Hemoterápicos.. 

3. Cargo: Hemo-Técnico Científico: FUNÇÃO: FARMACÊUTICO/BIOMÉDICO 

Conhecimentos Específicos: Bioquímica: controle de qualidade: lei de Lambert-Beer, curva e 
fator de calibração. Padrões. Fotometria: conceitos gerais, fotocolorimetria e 
espectrofotometria. Fotometria de chama. Dosagens bioquímicas no sangue: métodos 
enzimáticos. Eletroforese: definições de termos técnicos, materiais e reagentes. Proteínas, 
lipoproteínas e hemoglobina. Imunoeletroforese e cromatografia em análises clínicas: princípios 
gerais. Técnicas de imunoeletroforese e interpretação. Enzimologia clínica; Parasitologia: 
Colheita. Métodos de concentração para exame parasitológico de fezes: Faust, Hoffman, 
Baerman, Ritchie, Stoll, Graham. Identificação de protozoários intestinais. Identificação de 
ovos, larvas e formas adultas de helmintos intestinais. Colheita e métodos de coloração para o 
exame parasitológico: esfregaço em camada delgada. Gota espessa. Identificação de 
plasmódios e filárias no sangue. Profilaxia das doenças parasitárias. Ciclo evolutivo dos 
protozoários e helmintos.Imunologia: princípios de Imunologia e Imunoquímica. Imunidade 
inata e adquirida. Imunidade celular. Imunidade humoral. Sistema HLA. Sistema Complemento. 
Automação no Laboratório de Imunologia. Reações antigeno-anticorpo. Reações sorológicas 
para sífilis. Provas sorológicas para doenças reumáticas. Provas de aglutinação nas doenças 
infecciosas, imunoglobulinas. Reações de imunofluorescência. Uroanálise: colheita, 
conservantes, exame qualitativo: caracteres gerais, propriedades físicas. Exame Químico: 
elementos normais e anormais. Sedimentoscopia: sedimento organizado. Estudo de 
componentes anormais. Cálculos Renais. Bacteriologia: Esterilização: métodos físicos: 
princípios e tipos. Métodos químicos: princípios e tipos. Coleta de amostras para exames. 
Métodos de coloração. Meios de cultura: condições gerais de preparo, armazenamento, provas 
de controle de qualidade. Isolamento e identificação de bactérias de interesse médico: 
estafilococus, estreptococus, neisserias, enterobacteriaceae, bacilos gram-negativo não 
fermentadores, bacilos gram-positivo não-esporulados, espiroquetas e bastonetes em espiral. 
Microbactérias, Clamydias. Determinação de sensibilidade das bactérias aos antimicrobianos, 
Hematologia: colheita. Anticoagulantes. Contagem de células: leucócitos, hemácias, plaquetas. 
Automação em hematologia. Determinação de hemoglobina: método da oxihemoglobina e 
cianohemoglobina. Determinação de hematócrito. Índices hematimétricos. 
Hemossedimentação: Wintrobe, Westergreen. Coloração de células: método de Wright e 
Giemsa. Coloração e contagem de reticulócitos. Pesquisa de hemácias falciforme. 
Leucograma. Coagulograma: tempo de coagulação, tempo de sangramento, fragilidade capilar, 
tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado, tempo de trombina, pesquisa 
de células LE, alterações dos leucócitos, alterações das hemácias e das plaquetas: 
interpretação do hemograma. Biossegurança no Laboratório. práticas de biossegurança. 
Barreiras primárias e equipamentos protetores. Descontaminação, esterelização, desinfecção e 
anti-sepsia. Tratamento do lixo laboratório: estoque, acondicionamento, descarte. Prevenção 
dos acidentes de laboratório. Normas e condutas de emergência nos acidentes de laboratório. 
Noções básicas sobre Antígeno, Anticorpo, Interação antígeno -anticorpo, Complemento; 
Noções básicas de Imunohematologia: Sistema ABO, Sistema Rh, TAD (Teste Direto da 
Imunoglobulina/ Teste Coombs); PAI( Pesquisa de Anti corpo Irregular ). 

4. Cargo: Hemo-Técnico Científico: FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

Conhecimentos Específicos: Ética e legislação profissional. Princípios, código, Lei e Decreto 
que regulamentam o exercício profissional e os direitos do cliente; Administração das 
assistências de enfermagem; Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas; 



Assistência de enfermagem aos pacientes em situações clínicas cirúrgicas relativas aos 
sistemas: cardiovascular, gastro-intestinal, respiratório, renal, músculoesquelético, neurológico 
e endócrino; Atuação do enfermeiro no centro cirúrgico e centro de material e esterilização; 
Atuação do enfermeiro na prevenção e controle de infecção hospitalar; Assistência da 
enfermagem na terceira idade; Assistência da enfermagem em saúde mental. Saúde coletiva: 
Programa Nacional de Imunização, Política Nacional de Saúde, Indicadores de Saúde. 
Vigilância Sanitária. Saúde Ocupacional, Programas de Saúde. Enfermagem na Saúde da 
Mulher, Enfermagem na Saúde da Criança, Formação de Auxiliares de Enfermagem 
(capacitação pedagógica); Aleitamento materno; Aborto legal. Administração de serviços: visão 
sistêmica de serviços de saúde; estrutura organizacional, gestão de Recursos Humanos, 
Administração da Assistência. 

5. Cargo: Hemo-Técnico Científico: FUNÇÃO: NUTRICIONISTA 

Conhecimentos Específicos: Alimentos, Conceitos Gerais e Constituintes Básicos: Água. 
Carboidratos. Lipídios. Proteínas. Vitaminas. Bioquímica dos alimentos. Fisiologia dos 
alimentos. Microbiologia dos alimentos. Higiene dos alimentos e conservação. Preservação dos 
alimentos. Legislação Bromatológica e Direito da alimentação. Controle da Qualidade de 
Alimentos. Fundamentos da Administração. Estrutura Administrativa: Departamentalização, 
Setorização. Funcionamento de UAN: Segurança alimentar - Dieta normal: Definição, leis da 
alimentação, aplicação de requerimentos e recomendações de energia e nutrientes para 
avaliação de dietas - Anamnese alimentar: Definição, elementos que a integram, hábitos e 
tabus alimentares - Métodos de cálculos dietéticos; instrumentos, métodos técnico e prático, 
percentual de adequação. Avaliação, planejamento e cálculo de dietas e/ou cardápios para 
adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, adolescentes, coletividades sadias. Nutrição em 
Saúde Pública - Padrões de referência - conceito - formas de apresentação - padrões em uso 
no Brasil - Diagnóstico Antropométrico – indicadores utilizados - vantagens e desvantagens do 
seu uso, interpretação. Avaliação nutricional do adulto. Índice de massa corporal objetivos, 
vantagens, limitações e uso - Atenção Primária de Saúde conceito, características e ações 
básicas de saúde. Dietoterapia - Nas enfermidades do Sistema Digestivo - Estômago ( gastrite, 
úlcera péptica gastroduodenal) - Intestino ( enterocolites, obstipação, diarréia ) - Fígado ( 
hepatite, cirrose, insuficiência aguda e crônica – vesícula biliar) - Nas enfermidades do Sistema 
Renal - Glomérulo nefrite difusa aguda (GNDA) - Síndrome nefrótica - Insuficiência renal aguda 
e crônica - Nas enfermidades do Sistema Vascular - Aterosclerose - Hipertensão - Cardiopatias 
isquêmicas e congestivas - Nos distúrbios metabólicos - Obesidade - Diabetes Mellitus - 
Dislipidemias - Nas Carências Nutricionais Específicas - Desnutrição energético -protéica – 
AIDS e Câncer. Aleitamento Materno: Vantagens - Fisiologia da Lactação. Fisiopatologia das 
enfermidades:renais,cardiovasculares,digestivas,distúrbios metabólicos,carenciais,onco-
hematológicas. Avaliação do estado nutricional; Suporte nutricional enteral e 
parenteral;Cuidados nutricionais com pacientes críticos; Cuidados nutricionais com pacientes 
transplantados;Recomendações nutricionais;Nutrição nos diferentes estágios da vida;Controle 
de qualidade sanitária, microbiológica, tecnológica e sensorial;Ética e bioética; Vigilância 
alimentar e nutricional. 

6. Cargo: Hemo-Técnico Científico: FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimentos Específicos: Pressupostos e fundamentos: relação sujeito/objeto, princípio 
de ação, objetivos. Métodos e Metodologia: reconceituação e vertentes do pensamento; 
Planejamento e Pesquisa: Investigação, Ação. Estado e Políticas Sociais. Instituições. Espaço 
Profissional: Serviço Social e Assistência Social. Cidadania; Serviço Social e Relações no 
Trabalho. O Papel Profissional. Prática Profissional. Relação Teórico/Prática. Mediação. Praxis. 
Dimensão Política. Ética Profissional. O Novo Código de Seguridade Social. Conceituação e 
Princípios, Financiamento e Direitos. Lei Estadual de Reforma Psiquiátrica - Lei Nº. 11.064/94. 
Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA. 

7. Cargo: Hemo-Técnico Científico: FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA 

Conhecimentos Específicos: Atribuições do fisioterapeuta Respiratório e motor: Avaliação do 
estado funcional do paciente a partir da identidade da doença, dos exames físico, laboratoriais 
e de imagens; Planejamento, organização e execução da assistência fisioterapêutica 
respiratória e motora; técnicas e recursos que possibilitem a promoção, proteção e a 
recuperação da saúde individual ou coletiva, para pacientes internados na UTI de adulto, 
enfermarias adulto e pediátrica e emergência; Importância da assistência fisioterapêutica 



prestada  a produtividade do serviço ; Funcionalidade e importância do trabalho 
multiprofissional de saúde, participando em conjunto na atenção prestada ao paciente, na 
elaboração de protocolos assistenciais e processos de trabalho;  

8. Cargo: Hemo-Técnico Científico: FUNÇÃO: PSICÓLOGO 

Conhecimentos Específicos: Ética profissional: psicólogos clínicos e bioética na saúde. 
Avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Fundamentos e etapas da medida psicológica. 
Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos resultados. 
Técnicas de entrevista. Laudos, pareceres e relatórios psicológicos, estudo de caso, 
informação e avaliação psicológica. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicoterapia individual, 
grupal, de casal e de família, com crianças, adolescentes e adultos. Abordagens teóricas: 
psicanálise (Freud, M. Klein, Winnicott, Lacan), cognitivo-comportamental (Skinner, Beck), 
humanista-existencial (Rogers, Perls), sócio-histórica (Vygotsky, Luria) e psicodrama (Moreno). 
Psicologia do desenvolvimento.  A criança e o adolescente em seu desenvolvimento normal e 
psicopatológico.  Clínica infantil e do adolescente: teoria e técnica. Psicopatologia: Transtornos 
de humor; Transtornos de personalidade. Transtornos relacionados ao uso e abuso de 
substâncias psicoativas; Transtornos de ansiedade; Transtorno do estresse pós-traumático; 
Transtornos depressivos; Transtornos fóbicos; Transtornos psicossomáticos; Transtornos 
somatoformes; Esquizofrenia. Estruturas clínicas (neurose, psicose e perversão). Psicologia 
hospitalar: ética em saúde e no contexto hospitalar. Processo saúde-doença (doenças crônicas 
e agudas). Impacto diagnóstico. Processo de adoecimento. Enfrentamento da doença e adesão 
ao tratamento. O impacto da doença e da hospitalização sobre o doente e a família. Ações 
básicas de saúde: promoção. Prevenção. Reabilitação. Barreiras e comportamentos de saúde. 
Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde. Objetivos, 
métodos e técnicas de intervenção do psicólogo no campo institucional 

9. Cargo: Hemo-Assistente: FUNÇÃO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Conhecimentos Específicos: Realização do exame parasitológico de fezes pelos métodos de 
"Hoffmann, Baerman, Kato, Faust Willis", Coloração;Tipos de corantes mais utilizados; Métodos 
utilizados em hematologia, bacteriologia e parasitologia; Preparação, acondicionamento e 
controle de esterilidade dos meios de cultura; Técnicas de semeio; Determinação do 
hematócrito; Dosagem de hemoglobina, contagem de hemácias, cálculo dos índices 
hematimétricos; Determinação de VSH; Contagem global e específica dos leucócitos; Valores 
normais em hematologia, contagem de plaquetas; Mecanismos de ação dos anticoagulantes 
utilizados em hematologia e bioquímica; Bioquímica geral, valores de referência, dosagem de 
glicose, uréia, creatinina, colesterol, triglicerídeos, bilirrubinas e transaminases; Fotometria, 
Manuseio do fotocolorímetro; Filtros de Comprimentos de Onda. Causas de erros mais comuns 
na realização das referidas dosagens, Normas de bio-seguranca em laboratório clínico, Noções 
de imunologia. Coleta dos diversos materiais biológicos para exame; Vidrarias de laboratórios 
utilizadas em Análises Clinicas; Lavagem e esterilização dos diversos materiais de laboratório; 
Pesagem em balanças comuns e de precisão; Preparação de Soluções; Autoclave. Estufa. 
Esterilização Úmida e Seca. 

10. Cargo: Hemo-Assistente: FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Conhecimentos Específicos: Técnicas de assepsia, antissepsia, esterilização e desinfecção; 
Manipulação de equipamentos para esterilização; Paramentação; Limpeza de feridas e 
curativos; Vias de administração de fármacos; Preparo e diluição de medicamentos  
imunossupressores, antibióticos, antifúngicos e antivirais; Coleta de material biológico; 
Monitoração: PVC, Oximetria de Pulso, PAM; Cuidados de enfermagem  a pacientes clínicos e 
cirúrgicos;  Cuidados de enfermagem   à saúde da mulher e da criança; Atuação da 
enfermagem no Controle de  Infecção Hospitalar; Enfermagem no Centro Cirúrgico e Central 
de Material Esterilizado; Cuidados de Enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis;   
Cuidados de Enfermagem a pacientes críticos em situações de urgência e emergência; 
Deontologia em Enfermagem; Aspectos Éticos de Enfermagem.  

11. Cargo: Hemo-Básico: FUNÇÃO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 



Conhecimentos Específicos: Identificação e uso de equipamentos: centrífugas, estufas, 
espectrofotômetro, microscópio, banho-maria, autoclave e sistemas automatizados; 
Identificação e utilização de vidrarias; limpeza e preparo de matérias de laboratórios; 
Biossegurança: Equipamentos de proteção e de uso individual e coletivo e suas utilizações, 
descontaminação e descarte de matérias; coleta e manipulação de amostras biológicas para 
exames laboratoriais: preparo do paciente, coleta de sangue, obtenção  e amostras; sangue 
total, soro, plasma, urina fezes e líquidos biológicos, transporte, acondicionamento e 
conservação de amostras, anticoagulantes: tipo e função , exames hematológicos, exames 
bioquímicos, exames imunológicos, exames parasitológicos, exames microbiológicos, noções 
gerais de histologia. 

 

 

 

 

 

 

 


