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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

Legislação de Saúde: Constituição Federal de 1988, artigo 37 e artigo 196 ao 200; Lei
Federal nº 8.080/1990; Decreto Presidencial nº 7.508/2011 e Lei Federal nº
8.142/1990. Sistema Único de Saúde: objetivos; atribuições, doutrinas e
competências; princípios que regem sua organização. Políticas e sistemas de saúde
no Brasil: retrospectiva histórica; reforma sanitária. Processo saúde-doença e seus
determinantes/condicionantes. Prevenção de doenças e promoção da saúde.
Vigilância à Saúde. Doenças de Notificação compulsória. Redes de Atenção à Saúde.
Integração da Atenção Básica e demais unidades de saúde. Humanização do
atendimento. Acolhimento em Saúde. Bioética e Ética profissional. Biossegurança e
controle de infecção hospitalar. Riscos ocupacionais e sua prevenção. Controle social
e gestão participativa: conselhos e conferências estaduais de saúde. Sistemas de
informação em Saúde: SIM, SINAN, SINASC e SIH/SUS. Segurança do Paciente.
Trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinaridade.
1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM NEONATOLOGIA
Abordagem ventilatória do recém-nascido com insuficiência respiratória; Aleitamento
materno; Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso; Choque;
Classificação do recém-nascido; Cuidados ante-natais e suas implicações no feto e
recém-nascido (RN); Cuidados ao recém-nascido na sala de parto – reanimação
neonatal, asfixia perinatal; Cuidados com o recém-nascido de alto risco; Cuidados com
o recém-nascido de baixo risco; Diagnóstico por imagem no período neonatal; Dilemas
éticos no período neonatal; Distúrbios metabólicos, Distúrbio respiratório; Reposição
de surfactante e outras estratégias; Dor no recém-nascido, manejo e avaliação;
Emergências e afecções cirúrgicas no recém-nascido; Enterocolite necrosante; Erros
inatos do metabolismo; Farmacologia neonatal; Hiperbilirrubinemia neonatal;
Identificação de risco perinatal; Indicadores de risco neonatal; Infecções no recémnascido; Infraestrutura para o atendimento neonatal; Manejo de líquidos e eletrolíticos
no período neonatal; Nutrição do recém-nascido de terno; Persistência do canal
arterial; Prevenção e controle das infecções hospitalares em unidades neonatais;
Problemas auditivos no recém-nascido; Problemas cardiovasculares; Problemas
genéticos; Problemas Hematológicos e hemocomponentes usados RN; Problemas
neurológicos e neurocirúrgicos; Problemas oftalmológicos no recém-nascido;
Problemas ortopédicos no recém-nascido; Problemas renais e insuficiência renal
agusda e crônica; Seguimento do recém-nascido de risco; Suporte hemodinâmico no
período neonatal; Suporte nutricional e alimentação do pré-terno – enteral e
parenteral; Terminologia perinatal; Termoregulação; Transporte de recém-nascido;
Triagem neonatal.

