Anexo VII do Decreto nº 482/2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

PROMOÇÃO POR COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 2012
“Conteúdo Programático dos Testes Compatíveis com a Função”

Técnico de Saúde Pública
Funções / Códigos

Assistência Técnica de
Enfermagem - TSPB01

Conteúdo Programático
 Lei nº 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – Títulos
IV, V e VI;
 Lei nº 8.080/90, de 19/9/1990: Dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências;
 Portaria nº 2048/GM, do Ministério da Saúde, de 05/11/2002:
Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de
Urgência e Emergência:
 Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003:
Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser
implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as
competências das três esferas de gestão;
 Protocolo do Município de Londrina de Saúde (adulto,
criança, mulher, enfermagem, imunização, asma);
 Cuidados de enfermagem em emergências cardiovasculares:
parada cardíaca, choque hipovolêmico, síncope, isquemia,
infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva,
hipertensão e arritmias;
 Cuidados de enfermagem em emergências respiratórias:
insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias aéreas
superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença
pulmonar obstrutiva crônica;
 Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas:
emergências
diabéticas,
desequilíbrios
ácido-básicos,
insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos;
 Cuidados de enfermagem em emergências ginecológicas e
obstétricas: sangramento vaginal, gravidez ectópica,
sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da
gravidez, violência sexual e parto de emergência;
 Cuidados de enfermagem em emergências psiquiátricas:
paciente suicida, paciente violento e paciente depressivo;
 Cuidados de enfermagem em emergências: crises
convulsivas, crises asmáticas, obstrução das vias aéreas
superiores e parada cardíaca;
 Cuidados de enfermagem no trauma: ferimentos, hemorragia
e choque,trauma músculo-esquelético, traumatismo craniano,
trauma raqui-medular, traumatismo torácico e abdominal,
queimaduras, afogamentos;
 Normas de preparo e administração de medicamentos;
 Cuidados de enfermagem a doenças de notificação
obrigatória.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Técnico de Saúde Pública
Funções / Códigos

Assistência Técnica de
Higiene Dental - TSPB02

Assistência Técnica de
Patologia - TSPB03

Conteúdo Programático
 Lei nº 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – Títulos
IV, V e VI;
 Anatomia e fisiologia da cavidade bucal;
 Carie, doença periodontal, má oclusão;
 Lesões de mucosas: conceito, etiologia, evolução, medidas
de controle e prevenção;
 Placa bacteriana: identificação, fisiologia, relação com dieta,
saliva e flúor;
 Técnicas de escovação. Métodos auxiliares de prevenção
(flúor, selantes, fio dental, escovas unitufo e interproximal,
anti-sépticos);
 Noções de anatomia humana básica e de cabeça e pescoço.
 Instrumentais e materiais dentários utilizados na prática diária.
 Noções dentística, periodontia, prótese, endodontia, cirurgia e
pacientes especiais;
 Biossegurança: controle de infecção, riscos ocupacionais,
precauções, padrão e proteção individual. Processamento de
artigo: limpeza, acondicionamento e esterilização /
desinfecção;
 Organização da clinica odontológica e trabalhos de equipe;
 Acidentes de trabalho e conduta após a exposição ao material
odontológico;
 Princípios ergonômicos e da segurança do trabalho;
 Índices Epidemiológicos relativos a saúde bucal;
 Código de Ética da Classe;
 Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios, diretrizes e
Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90. Programa Saúde da Família
(PSF);
 Legislação específica que regulamenta o exercício das
profissões das ASB e TSB, Lei nº 11889 de 24/12/2008.
 Lei nº 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – Títulos
IV, V e VI;
 Laboratório Geral: Noções Básicas de Biossegurança,
equipamentos de proteção individual, descarte de materiais
de laboratório (amostras biológicas, reagentes e embalagens
de produtos e reagentes). Boas Práticas de Laboratório (RDC
ANVISA Nº. 302, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005),
conhecimento de processos de limpeza, desinfecção e
esterilização de materiais e equipamentos. Princípio de
funcionamento dos equipamentos, utilização de vidrarias e
outros materiais no laboratório. Métodos de pesagem e
preparo de soluções. Principais interferentes em análise
clínica. Procedimentos na fase pré-analítica, analítica, e pósanalítica. Controle de qualidade (interno e externo) em
análises clínicas;
 Coleta: Preparo do paciente, técnicas de coleta de amostras
biológicas (sangue, secreções, urina, fezes) e provas de
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Técnico de Saúde Pública
Funções / Códigos

Assistência Técnica de
Patologia - TSPB03

Assistência Técnica de
Enfermagem em Vigilância
Sanitária - TSPB05

Conteúdo Programático
coagulação;
 Parasitologia: Técnicas de coleta e realização de exames em
parasitologia médica. Métodos para pesquisa de parasitas
entéricos, tissulares e sanguíneos. Características e
identificação dos protozoários e helmintos parasitas do
homem;
 Hematologia: Execução do hemograma e interpretação dos
seus parâmetros. Técnicas de coloração de esfregaços em
hematologia. Velocidade da hemossedimentação. Testes de
coagulação sangüínea;
 Urinálise: Urina Tipo I. Coleta, transporte e armazenamento
de amostras de urina. Exame físico, químico e microscópico
da urina;
 Bioquímica clínica: Princípios básicos das metodologias e
equipamentos
utilizados
em
bioquímica,
principais
interferentes (hemólise, lipemia, etc), dosagem da glicose
sanguínea. (curva glicêmica clássica, simplificada e pósprandial);
 Microbiologia: Coleta de material para exame microbiológico.
Preparação de meios utilizados nos exames. Semeadura.
Bacterioscopia (Colorações e Microscopia). Normas gerais da
biossegurança em laboratório de microbiologia;
 Imunologia:
Testes
sorológicos,
imuno-hematológicos
(tipagem sangüínea: sistema ABO e Rh, determinação do
fator Du, teste de Coombs direto e indireto) e métodos
empregados em imunologia clínica.
 Lei nº 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis do Município de Londrina – Títulos
IV, V e VI;
 Organização e gestão do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária no âmbito do SUS (www.anvisa.gov.br);
 Criação, organização, atribuições da ANVISA;
 Lei Estadual 13331/2001 e decreto 5711/2002;
 Licenciamento Sanitário de estabelecimentos;
 Infrações Sanitárias e Processo Administrativo Sanitário;
 Esterilização, desinfecção e limpeza de artigos (Manual de
Processamento de Artigos do MS);
 Limpeza e desinfecção de superfícies;
Controle de Infecção nos serviços de saúde;
 Higienização das mãos em serviços de saúde;
 Reprocessamento de artigos médicos para Videocirurgia
(Resol. 457/2008 SESA-Pr); (alterado pelo art. 1º do Decreto
nº 521, de 07.05.2012)
 Gerenciamento de Resíduos nos Serviços de Saúde;
 Conceitos em VISA: conceito de VISA, inspeção sanitária,
etc.;
 Saúde do Trabalhador;
 Boas práticas de manipulação, preparo e/ou fabricação de
produtos (alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes e
outros);
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Técnico de Saúde Pública
Funções / Códigos

Assistência Técnica de
Enfermagem em Vigilância
Sanitária - TSPB05

Conteúdo Programático
 Doenças transmitidas por alimentos;
 Zoonoses de interesse em Saúde Pública;
 Acidentes com animais peçonhentos;
 Vigilância Ambiental: qualidade da água, dejetos, resíduos
urbanos;
 SUS – Princípios e Diretrizes – Lei Federal nº 8080 de
19/09/90;
 Regulamentação e processo de implementação do SUS (Leis
Orgânicas, Normas, Programas e Estratégias);
 Pacto pela Saúde: pacto de gestão , pela vida e em defesa do
SUS (www.saude.gov.br);
 Organização e gestão do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária no âmbito do SUS (www.anvisa.gov.br);
 Alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade e
registro sanitário;
 Serviços de Inspeção padronização, a classificação, o
registro, fiscalização da produção e do comércio de bebidas;
 Serviço de Inspeção Municipal;
 Direção defensiva manutenção preventiva;
 WINDOWS - Configurações da área de trabalho, ícones do
desktop, atalhos, menu iniciar, manipulação de janelas,
resolução de vídeo, arquivos e pastas, Windows Explorer, a
lixeira, compactação de arquivos, itens de hardware
(impressoras, Internet, modem, drivers de cd e dvd), extensão
de arquivos, mapeamento de unidade de rede;
 EXCEL - Planilhas, pastas de trabalho, edição de conteúdo
de células, seleção de células, largura de colunas e altura de
linhas, fórmulas simples para cálculos, formatação das
células, área de transferência, opções de colagem,
autopreenchimento, soma automática, inserção e remoção de
linhas e colunas, impressão de planilhas;
 WORD - Formatação e configuração de páginas, impressão
de documentos, criando novos modelos de documentos,
verificação ortográfica automática, ignorando ou inserindo
novos termos, barra de ferramentas, barra de menu.
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