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O Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do Edital 
Normativo nº 03 publicado em 20 de fevereiro de 2014, do Concurso Público para a contratação do quadro de pessoal, visando ao preenchimento 
de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos da Área Assistencial, com lotação no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco - HC-UFPE, conforme a seguir: 
 
1 - Fica suprimida a expressão "...para o mesmo turno de provas..." do subitem 3.2.1 no Edital Normativo nº 03. 
 
2 - O conteúdo programático dos empregos de Físico - Física Médica - Medicina Nuclear e Fisioterapeuta, do Edital Normativo nº 03 - Área 
Assistencial, ficam alterados para:  
 
"FÍSICO - FÍSICA MÉDICA - MEDICINA NUCLEAR: 1 Física e instrumentação: física nuclear básica, unidades, matemática e estatística aplicadas em 
medicina nuclear, decaimento radioativo, interação da radiação com a matéria, instrumentação, detectores de cintilação gasoso e sólido, contador 
de poço gama, curiômetro, calibração, colimadores, gama câmera planar, gama câmera tomográfica (single photon emission computed/spect), 
princípios básicos de computação, técnicas digitais para aquisição e processamento de imagens, tomografia por emissão de pósitrons/pet, controle 
de qualidade de equipamentos e de imagens em medicina nuclear, protocolos dos principais exames estáticos e dinâmicos realizados em medicina 
nuclear. 2 Radioproteção: princípios físicos de radioproteção, detectores de radiação para monitorização pessoal e ambiental, filmes dosimétricos, 
radiobiologia básica, dosimetria, órgão crítico, higiene das radiações, princípio alara de radioproteção, doses limites de exposição ocupacional, 
transporte, estocagem e rejeitos radioativos, descontaminação radioativa de pessoas e do ambiente de trabalho. 3 Radiofármacos: radiofármacos 
de aplicação diagnóstica e terapêutica em medicina nuclear, análise compartimental, gerador de tecnécio‐99m/molibdênio, radiofármacos 
biomoleculares, marcação de peptídeos, radiofármacos de aplicação em pet produzidos em aceleradores, dosimetria dos radiofármacos, controle 
de qualidade dos radiofármacos. 4 Medicina nuclear em cardiologia: interpretação de imagens da anatomia e fisiologia normais e fisiopatologia 
das principais alterações cardiovasculares em medicina nuclear, analise quantitativa cardiovascular, técnicas de aquisição, processamento e analise 
de imagens em cardiologia nuclear, conceitos gerais de função ventricular (gated blood pool image), perfusão de miocárdio e fisiologia do exercício 
na função cardíaca, avaliação das câmeras cardíacas com radionuclideos, perfusão e viabilidade do miocárdio isquêmico, imagem vascular 
periférica, transplante cardíaco e aplicação do pet em cardiologia. 5 Medicina nuclear em pneumologia: avaliação de pacientes com suspeita de 
embolismo pulmonar, avaliação dos pulmões em patologias não embólicas, estudos de perfusão e de ventilação, transplante cardiopulmonar. 6 
Medicina nuclear no estudo do sistema osteo‐articular: doenças benignas e neoplasias malignas, primarias e secundarias, do osso e articulações, 
doenças metabólicas e infecciosas, lesões ósseas traumáticas de stress, a terapêutica da dor devido a metástases ósseas com radionuclideos, as 
imagens ósseas de pet. 7 Medicina nuclear em gastroenterologia: transito esofágico, refluxo gastroesofágico, enchimento e esvaziamento gástrico, 
imagem do fígado e vias biliares, correlação das técnicas nucleares com outros métodos de imagem, detecção e localização de hemorragias 
digestivas. 8 Medicina nuclear em hematologia: princípios de diluição isotópica, volemia, absorção gastrointestinal da cobalamina vitamina B12, 
imagem da medula óssea, imagem do baço, marcação de hemácias, de leucócitos e de plaquetas, marcação de anticorpos para imagem de 
infecção e rejeição de transplantes e de anticorpos monoclinais para detecção de tumores, sobrevida de hemácias e sequestração esplênica, terapia 
com fósforo‐32 para apolicitemia vera. 9 Medicina nuclear em endocrinologia ‐ princípios do radioimunoensaio, testes in vitro e in vivo da função 
tireoideana, fisiopatologia da tireoide, imagem da tireoide com iodo‐131, iodo‐123 e tecnécio‐99 m, testes especiais in vivo da função tireoideana ‐ 
testes de estimulo, supressão e do perclorato, mapeamento de corpo inteiro com iodo‐131 ‐ monitoramento pela tireoglobulina e uso do 
tsh‐recombinante, tratamento do hipertireoidismo e do câncer da tireoide com iodo‐131, glândulas paratireoides, osteoporose, cintigrafia e terapia 
das suprarrenais e dos tumores neuroendócrinos com metalodobenzylguanidina marcada com iodo‐131, cintilografia com receptores de 
somatostatina, imagens de tumores endócrinos com pet. 10 Medicina nuclear em neurologia: tomografia por emissão de fóton único (spect) e 
tomografia por emissão de pósitron (pet) no sistema nervoso central, avaliação nas doenças neurológicas e psiquiátricas (doenças vasculares, 
involução senil,processos expansivos), imagem quantitativa com neuro‐receptores, correlação das imagens cintilograficas com outros métodos de 
imagens axiais tridimensionais cerebrais (tc, rnm), estudo do fluxo liquórico com radionuclídeos. 11 Medicina nuclear em nefrologia: radionuclideos 
para estudos quantitativos ain vitro@e ain vivo@ ‐ fpre, tfg, aplicações da medicina nuclear na avaliação funcional do sistema geniturinário, 
imagem dos testículos, refluxo vesico‐ureteral, transplantes renais, prognostico. 12 Medicina nuclear em oncologia: terapia com iodo‐131 no câncer 
diferenciado de tireoide, imagem com gálio‐67 na detecção das doenças malignas, o uso do tálio‐201 e do tecnécio‐99 m/mibi (methoxyisobutyl 
isonitrila) em oncologia nuclear, aplicações clinicas das imagens com anticorposmonocloanais, as aplicações do pet em oncologia nuclear, 
linfocintilografia e alinfonodo sentinela no melanoma, câncer de mama e do colo uterino, cintilografia de perfusão arterial hepática na 
monitorizacao da quimioterapia, tratamento da dor óssea devido a metástase, com uso de fontes não seladas (samario‐153). 13 Medicina nuclear 
na avaliação de transplantes: renal, pancreático, cardíaco, pulmonar, hepático. 14 Medicina nuclear em doenças infecciosas: imagem da infecção 



 

com gálio‐67, detecção das doenças inflamatórias usando leucócitos marcados,imagem da inflamação focal usando imunoglobulina‐g humana 
policional não especifica, imagens conjugadas com diferentes radiofármacos. 15 Medicina nuclear em pediatria: estudos nefro‐urologicos, estudo 
do refluxo gastresofágico, imagem do sistema osteo‐articular em crianças, neoplasias malignas, estudos cardiopulmonares e cerebrais na infância. 
16 Medicina nuclear e aspectos legais: regulamentação CNEN, licenciamento, plano de radioproteção de um serviço de medicina nuclear, acidente 
radioativo e procedimentos legais, programas de controle de qualidade e de treinamento continuado de recursos humanos em medicina nuclear, 
limites ocupacionais de dose de exposição, rejeitos radioativos. Ética profissional." 
 
"FISIOTERAPEUTA: 1 Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. 2 Provas de função muscular. 3 Cinesiologia e 
Biomecânica. 4 Análise da marcha. 5  Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. 6 Indicação, contra‐indicação, técnicas e efeitos fisiológicos 
da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. 7 Prescrição e treinamento de 
órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e 
neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. 8 Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e 
reabilitadora. 9 Instrumentos de medida e avaliação relacionados ao paciente crítico ou potencialmente crítico. 10 Estimulação precoce do paciente 
crítico ou potencialmente crítico. 11 Suporte básico de vida. 12 Aspectos gerais e tecnológicos da Terapia Intensiva. 13 Identificação e manejo de 
situações complexas e críticas. 14 Farmacologia aplicada. 15 Monitorização aplicada ao paciente crítico ou potencialmente crítico. 16 Interpretação 
de exames complementares e específicos do paciente crítico ou potencialmente crítico. 17 Suporte ventilatório invasivo ou não invasivo. 18 Técnicas 
e recursos de expansão pulmonar e remoção de secreção; 19 Fisiologia e biomecânica cárdio‐pulmonar neonatal. 20 Avaliação e monitorização do 
recém‐nascido. 21 Fisioterapia aplicada nas patologias pulmonares no neonato. 22 Fisioterapia aplicada nas patologias cardíacas no neonato. 23 
Radiologia aplicada neonatologia. 24 Técnicas Fisioterápicas aplicadas a neonatologia. 25 Ética profissional." 

 

3 - Fica acrescida a seguinte observação à tabela do subitem 5.2 do Edital Normativo nº 03: "* A disposição dos cargos entre os turnos de prova é 
uma previsão, podendo ocorrer, em virtude do número de candidatos inscritos, readequação. Assim, caso isso ocorra, os candidatos serão 
comunicados quando da emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI)." 
 

 

4 - Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital Normativo. 
 
 

JOSÉ RUBENS REBELATTO 
Presidente 

 


