PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
ESTADO DE SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO Nº 02
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente,
torna público que retifica o Edital 01/2019 conforme estabelecido a seguir:
NO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - ENSINO SUPERIOR COMPLETO – CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS - CARGO 305 – MÉDICO PLANTONISTA – ALERGOLOGISTA:
LEIA-SE COMO CONSTA E NÃO COMO CONSTOU:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
305 – MÉDICO PLANTONISTA – ALERGOLOGISTA
Mecanismos de hipersensibilidade tipo I: IgE. Células efetoras, mediadores, regulação da síntese de IgE. Controle genético das
doenças alérgicas. Alérgenos. Exames complementares para o diagnóstico das doenças alérgicas em crianças, adolescentes, adultos e
idosos: testes cutâneos de leitura imediata (escarificação, puntura, intradérmicos) e de leitura tardia, testes de contato, dosagem de IgE
sérica total e específica, prova de função pulmonar, citologia nasal. Nasofibroscopia. Testes de provocação, imagem; Doenças atópicas
em crianças, adolescentes adultos e idosos, epidemiologia, conceito, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico in vivo e in vitro,
classificação, diagnóstico diferencial, tratamento e profilaxia: asma; rinoconjuntivite; dermatite atópica. Lactente com sibilância. Asma
induzida por exercício, Doenças ocupacionais. Aspergilose broncopulmonar alérgica. Pneumonites de hipersensibilidade Polipose nasal,
sinusite e rinite não alérgica. Tosse crônica na criança, adolescente, adulto e idosos. Alergia alimentar na criança e no adulto. Urticária e
angioedema. Angioedema hereditário. Alergia Oftalmológica Dermatite de contato; Reações adversas a drogas: epidemiologia,
classificação, bases imunoquímicas, fatores de risco, diagnóstico, tratamento e profilaxia; Anafilaxia; Reações pseudoalérgicas. Alergia
ao látex. Alergia a venenos de insetos himenópteros. Doenças alérgicas e gravidez, Hipereosinofilia, Mastocitose; Tratamento
medicamentoso das doenças alérgicas: anti-histamínicos; corticosteroides; beta-2 agonistas; anticolinérgicos; metilxantinas;
estabilizadores de membrana; anti-leucotrienos. Manejo da asma e da rinoconjuntivite segundo consensos brasileiros e internacionais;
Tratamento da asma aguda grave na criança, no adolescente, no adulto e idoso. Prevenção das doenças atópicas: controle ambiental;
poluição ambiental; Imunoterapia.

Permanecem inalterados os demais itens do referido edital.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedida a presente Retificação.
Amparo/SP, 26 de junho de 2019.
LUIZ OSCAR VITALE JACOB
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP
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