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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
REITORIA
ANEXO II DO EDITAL Nº 353, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ICS -UFPA.
Instituto de Ciências da Saúde - ICS
Endereço de entrega da documentação: Setor de Protocolo do Instituto de Ciências da Saúde (ICS)
da UFPA, localizado na Av. Generalíssimo Deodoro, N°01, Bairro: Umarizal, CEP: 66.050-060,
Belém – Pará, no horário de 08 às 12 e de 14 às 17h.
Itens para sorteio das Provas Escrita e Didática e descrição da prova Prática:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Atenção à Saúde Mental
1 - Anamnese e Entrevista Psiquiátrica;
2 - Autismo Infantil;
3 – Esquizofrenia;
4 - Psicopatologia – Exame das funções Psíquicas;
5 - Reação a Estresse Grave e Transtorno de Ajustamento;
6 - Transtorno Obsessivo Compulsivo;
7 - Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH);
8 - Transtornos Dissociativos (ou Conversivos);
9 - Transtornos Específicos de Personalidade;
10 - Transtornos Somatoformes;
11 - Transtornos do Humor;
12 - Transtornos por uso de substâncias psicoativas (Álcool, Cocaína, Crack e Tabaco).
Atenção Integral à Saúde
1 - Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 12 anos e ao adolescente;
2 - Atenção Integral à Saúde da Mulher: diretrizes, objetivos e evolução da política no Brasil e no
estado do Pará;
3 - Atenção Integral à Saúde do Trabalhador com ênfase para vigilância em saúde do trabalhador, e
ações de saúde do trabalhador a serem desenvolvidas no nível local de saúde;

4 - Atenção Integral à pessoa Idosa e o envelhecimento;
5 - Estratégia Saúde da Família, para a reorientação do modelo assistencial, com foco para a Política
Nacional de Atenção Básica;
6 - Planejamento Estratégico Situacional aplicado na área da saúde considerando o nível Primário de
Atenção;
7 - Programa Nacional de Imunizações e Coberturas Vacinais no Pará;
8 - Programa de Controle da Hanseníase, com foco para o Estado do Pará;
9 - Programa de Controle da Tuberculose, com foco para o Estado do Pará;
10 - Programa de Controle de Câncer cérvico-uterino e mama, com foco para o Estado do Pará;
11 - Programa de Controle de Hipertensão e Diabetes, com foco para o Estado do Pará;
12 - Promoção da Saúde, Prevenção Primária, Secundária e Rastreamento,Prevenção Terciária e
Quaternária;
13 - Risco Epidemiológico e Indicadores de Saúde, com ênfase para Mortalidade e Morbidade, e
Indicadores Qualitativos;
14 - Sistema Único de Saúde: legislação, estrutura, modelo assistencial, organização,
municipalização, controle social, pacto pela saúde e Humanização no cuidado;
15 - Vigilância em Saúde e dinâmica da transmissão;
Formação Científica
1 - Análise de sobrevida;
2 - Bases de informações e evidências;
3 - Epidemiologia descritiva: medidas de frequência e indicadores de saúde;
4 - Inferência estatística e testes de hipóteses;
5 - Medicina Baseada em Evidência: Conceito e Tipos de Estudo;
6 - Metodologia da redação e defesa de artigos científicos;
7 - Modelos de delineamentos de pesquisa em saúde;
8 - População e métodos de amostragem;
9 - Princípios gerais da estatística descritiva;
10 - Probabilidades e medidas de associação;
11 - Revisão sistemática: estudos de meta-análise;
12 - Sistemas de informação em saúde;
13 - Testes de rastreamento diagnóstico.

Odontologia em Saúde Coletiva - Ênfase em Odontologia Legal
1 - Abordagem da odontologia legal na violência em crianças, adolescentes e idosos;
2 - Abordagem da odontologia legal na violência no domicílio e na mulher;
3 - Antropologia forense aplicada na identificação humana de interesse da odontologia legal;
4 - Deontologia e diceologia odontológica;
5 - Honorários profissionais e Gestão de Custos em Odontologia;
6 - Iniciação ou reiniciação profissional;
7 - Mercado de Trabalho Odontológico;
8 - Montagem do consultório odontológico: instalações físicas e aspectos legais;
9 - Odontologia do trabalho e infortunística;
10 - Odontologia legal e suas relações com o direito;
11 - Organização da Odontologia: tipos de odontologia e formas de pagamento;
12 - Perícias e documentos odontolegais;
13 - Tanatologia de interesse da odontologia legal;
14 - Traumatologia forense de interesse da odontologia legal;
15 - Uso de tecnologias de interesse da odontologia legal;
Prova Prática:
1 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A Prova Prática na Execução de Técnica de
Odontologia Legal para elaboração de Laudo a partir da Perícia de um caso humano simulado de
prontuário, que será comum a todos os candidatos, devendo ser realizada no tempo máximo de 4
(quatro) horas, sendo vedada a participação de outros candidatos inscritos no mesmo Concurso.
A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com os critérios e ponderações estabelecidas
pela Resolução 001/2017/ICS/UFPA, de 27/11/2017.
2 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
2.1 - Fundamentação da Técnica: 3.00 pts;
2.2 - Metodologia: 3.00 pts;
2.3 - Interpretação dos resultados: 4.00 pts.
Urgência e Emergência
1 - Abordagem das Cefaleias na Urgência;
2 - Acidente Vascular Cerebral;
3 - Arritmias cardíacas;
4 - Atendimento Inicial ao Paciente Grave;
5 - Choque cardiogênico e Edema Agudo de Pulmão;

6 - Coma e Estados Comatosos;
7 - DPOC e Asma na Urgência;
8 - Distúrbios Eletrolíticos;
9 - Emergências e Urgências Hipertensivas;
10 - Insuficiência Respiratória Aguda e Manejo da Via Aérea na Urgência;
11 - PCR e Reanimação Cardiorrespiratória;
12 - Sepse e Choque Séptico;
13 - Síndrome Convulsiva;
14 - Síndromes Coronarianas Agudas;
15 - Tromboembolismo Pulmonar e Trombose Venosa Profunda;
Saúde da criança e do adolescente
Itens para sorteio das Provas Escrita e Didática:
1 – Adolescência;
2 - Alimentação nos primeiros anos de vida: Aleitamento materno e alimentação complementar;
3 - Asfixia Neonatal;
4 - Asma Brônquica na Infância;
5 - Atendimento de Urgência em Pediatria: reconhecimento da criança gravemente enferma (suporte
básico e suporte avançado de vida);
6 - Crescimento e Desenvolvimento Normais;
7 - Desnutrição Energético Protéica –DEP;
8 - Diarreia e Desidratação Agudas;
9 - Imunizações na Infância;
10 - Infecções Neonatais Agudas (sepsis, meningite, piodermites, onfalites, conjuntivites);
11 - Infecções de Vias Aéreas Superiores em Crianças;
12 - Meningites (Purulentas);
13 - Pneumonias Agudas em Crianças;
14 - Síndrome Nefrítica e Nefrótica em Pediatria;
15 - Tuberculose na criança;
Prova Prática:
1 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará do atendimento simulado a
01(um) paciente.
O candidato deverá registrar procedimento realizado, anamnese, exame físico completos, formular

impressão diagnóstica principal com justificativa (s), diagnósticos secundários (se houver) com
justificativa (s), diagnóstico diferencial (mínimo de 02) com justificativa (s). Elaborar plano de
exames complementares com justificativa (s) e conduta terapêutica inicial indicada ao caso com
justificativa (s), com duração de 2 (duas) horas.
3 - Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido registro das
informações referentes ao atendimento.
4 - Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para os membros da comissão
examinadora.
5 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo, previstas na
Resolução Nº 001/2017/ICS/UFPA, de 27.11.2017;
I - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimentos: 2.00 pts.
II - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts.
III - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts.
IV - Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios
científicos: 2.00 pts.
V - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou
elaboração de relatórios: 2.00 pts.
6 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
6.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
6.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
6.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
6.4 - Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios
científicos: 2.00 pts;
6.5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou
elaboração de relatórios: 2.00 pts.
Itens para sorteio da Prova Prática:
1. Adolescência;
2. Alimentação nos primeiros anos de vida: Aleitamento materno e alimentação complementar;
3. Asma Brônquica na Infância;
4. Crescimento e Desenvolvimento Normais;
5. Desnutrição Energético Protéica -DEP;
6. Diarréia e Desidratação Agudas;
7. Imunizações na Infância;
8. Infecções de Vias Aéreas Superiores em Crianças;
9. Pneumonias Agudas em Crianças;

10. Desnutrição Energético Protéica -DEP.
Ciência da Alimentação e Nutrição
1 - A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na perspectiva sistêmica;
2 - Alimentos transgênicos: Legislação, tipos de transgenia e aspectos ambientais e nutricionais;
3 - Boas Práticas Ambientais em Unidades Produtoras de Refeições: legislações, geração, segregação,
armazenamento e descarte de resíduos;
4 - Definição, estrutura, classificação e propriedades químicas dos macronutrientes;
5 - Digestão e absorção de macronutrientes;
6 - Doenças veiculadas por alimentos: bactérias, fungos e vírus;
7 - Fatores que condicionam a perecibilidade dos alimentos e deterioração causada por
microrganismos;
8 - Gestão da segurança dos alimentos: Boas Práticas de Fabricação (BPF);
Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) e legislações aplicadas as Unidades Produtoras de
Refeições (UPR);
9 - Higiene e Sanitização em Unidades Produtoras de Refeições (UPR);
10 - Processamento tecnológico dos alimentos de origem animal e vegetal;
processamento a temperatura ambiente, processamento por aplicação de calor e processamento por
remoção de calor;
11 - Teoria e prática em análise de alimentos: preparo, umidade, cinzas, proteínas, lipídios e fibras.;
12 - Técnicas de Pré-preparo, preparo e cocção dos alimentos.
Prova Prática:
1 - A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de métodos
e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo máximo de 4
(quatro) horas.
2 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A Prova Prática consistirá de uma prática real no
Laboratório de Técnica Dietética da Faculdade de Nutrição - ICS/UFPA. O candidato desenvolverá
uma aula prática conforme o ponto sorteado dentro da lista contida no Plano de Concurso, constante
no Edital. Serão disponibilizados os recursos necessários para a realização da Prova Prática. Cada
candidato desenvolverá a Prova Prática no tempo máximo de 180 minutos.
3 - A prova prática obedecerá a seguinte sequência:
1) Sorteio do ponto;
2) Sorteio da bancada para execução da Prova Prática;
3) Execução da Prova Prática;

4) Apresentação do produto final;
5) Defesa perante a banca;
Os itens para sorteio da Prova Prática:
4-Técnica de preparo e cocção: descrever as alterações que ocorrem nos alimentos:
1) Frutas.
2) Verduras, legumes e hortaliças.
3) Cereais.
4) Leguminosas.
5) Carnes.
6) Ovos.
5- A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com os critérios e ponderações
estabelecidas pela Resolução nº 01/2015/ICS/UFPA, de 08.01.2015.
1) - Fundamentação da Técnica: 3.00 pts
2) - Metodologia: 3.00 pts
3) - Interpretação dos resultados: 4.00 pts

Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva
1 - Assistência de Enfermagem ao paciente em Insuficiência Respiratória Aguda na Unidade de
Terapia Intensiva;
2 - Assistência de Enfermagem ao paciente em uso de Ventilação mecânica na Unidade de Terapia
Intensiva;
3 - Assistência de Enfermagem ao paciente na Parada Cardiorrespiratória e Ressuscitação
Cardiopulmonar Avançada na Unidade de Terapia Intensiva;
4 - Assistência de Enfermagem ao paciente na realização do Eletrocardiograma em Unidade de
Terapia Intensiva;
5 - Assistência de Enfermagem ao paciente no Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca na Unidade de
Terapia Intensiva;
6 - Assistência de Enfermagem ao paciente vítima de Infarto Agudo do Miocárdio na Unidade de
Terapia Intensiva;
7 - Assistência de Enfermagem na Avaliação Neurológica do paciente na Unidade de Terapia
Intensiva;
8 - Assistência de Enfermagem nas principais Arritmias Cardíacas na Unidade de Terapia Intensiva;
9 - Assistência de enfermagem ao paciente em uso de Pressão Venosa Central e Pressão Arterial
Média na Unidade de Terapia Intensiva;

10 - O papel do enfermeiro na utilização de Drogas Vasoativas na Unidade de Terapia Intensiva;
11 - Segurança do paciente em Unidade de Terapia Intensiva.
Prova Prática:
1 - A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de métodos
e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo máximo de 4
(quatro) horas.
2 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará de atendimento simulado ou
real em laboratório da FAENF/ICS/UFPA ou na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital
Universitário João de Barros Barreto. O candidato deverá realizar o procedimento relacionado ao
tema sorteado. Será fornecido para cada candidato formulário padrão impresso para o devido registro
das informações referentes ao atendimento. Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu
registro para os membros da comissão examinadora. A prova prática deverá ser executada no tempo
máximo de 60 minutos, incluindo a leitura do registro, sendo vedada a participação de outros
candidatos inscritos no mesmo concurso.
A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com os critérios e ponderações estabelecidas
pela Resolução 001/2017/ICS/UFPA, de 27/11/2017.
Temas para a prova Prática:
1- Assistência de Enfermagem ao paciente na realização do Eletrocardiograma em Unidade de
Terapia Intensiva;
2- Sistematização da Assistência de Enfermagem na Avaliação Neurológica do paciente na Unidade
de Terapia Intensiva;
3- Assistência de Enfermagem ao paciente na Parada Cardiorrespiratória e Ressuscitação
Cardiopulmonar Avançada na Unidade de Terapia Intensiva;
4- Assistência de Enfermagem ao paciente em uso de Pressão Venosa Central na Unidade de Terapia
Intensiva.
A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo:
1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
4 - Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios
científicos: 2.00 pts;
5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração
de relatórios: 2.00 pts.

Semi-Internato Enfermagem em Saúde Coletiva
1 - Aleitamento materno;
2 - Atenção ao portador de diabetes mellitus;
3 - Atenção ao portador de hanseníase;
4 - Atenção ao portador de hipertensão arterial sistêmica;
5 - Atenção ao portador de tuberculose;
6 - Atenção ao pré-natal de baixo risco;
7 - Controle dos cânceres do colo do útero e da mama;
8 - Crescimento e desenvolvimento infantil;
9 - Programa Nacional de Imunização;
10 - Programa Nacional de Triagem Neonatal;
11 - Saúde do trabalhador;
12 - Saúde e envelhecimento da pessoa idosa;
13 - Saúde sexual e saúde reprodutiva;

Prova Prática:
1 - A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de métodos
e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo máximo de 4
(quatro) horas.
2 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A Prova Prática será realizada a partir do tema
sorteado e constará de atendimento simulado ou real ao paciente, em caráter ambulatorial, na Unidade
Básica de Saúde do Guamá, devendo ser realizada no tempo máximo de 60 minutos, incluindo a
leitura do registro, sendo vedada a participação de outros candidatos inscritos no mesmo Concurso.
Será fornecido para cada candidato formulário padrão impresso para o devido registro das
informações referentes ao atendimento. Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu
registro para os membros da comissão examinadora. O candidato deverá levar material de bolso,
instrumentos e/ou equipamentos necessários à prova prática.
3- A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com os critérios e ponderações estabelecidas
pela Resolução 001/2017/ICS/UFPA, de 27/11/2017.
3.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
3.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
3.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
3.4 - Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios
científicos: 2.00 pts;

3.5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou
elaboração de relatórios: 2.00 pts.
Os itens para o sorteio da prova prática:
1- Consulta de Enfermagem à Criança de 0 a 1 ano.
2- Consulta de Enfermagem à Gestante.
3- Consulta de Enfermagem adulto/idoso portador de Hanseníase.
4- Consulta de Enfermagem ao adulto/idoso portador de Tuberculose.
5- Consulta de Enfermagem ao adulto/idoso portador de Hipertensão Arterial Sistêmica.
6- Consulta de Enfermagem ao adulto/idoso portador de Diabetes Mellitus.
Atenção Integral à mulher, criança e adolescente.
1 - Aleitamento Materno: fisiologia, preparo das mamas, técnica de amamentação e orientações para o
Desmame;
2 - Atenção Integral ao Crescimento e Desenvolvimento da Criança de 0 a 10 anos;
3 - Atenção ao pré-natal de risco habitual;
4 - Atenção à Saúde da Mulher no Climatério: novas abordagens no cuidado de enfermagem;
5 - Atenção às mulheres em situação de violência sexual e/ou doméstica: novas abordagens no
cuidado de enfermagem;
6 - Automatismos do Recém-nascido e sua avaliação;
7 - Direitos sexuais e reprodutivos na adolescência;
8 - Fundamentação para elaboração do quadro vacinal da criança de 0 a 10 anos;
9 - Humanização como princípio norteador do cuidado de enfermagem à saúde da mulher, criança e
adolescente;
10 - O Pacto pela Saúde da Criança – avaliação da efetivação;
11 - Programa Nacional de Triagem Neonatal: histórico e legislação e a inserção da enfermagem;
12 - Violência contra a criança: prevenção, aspectos legais e clínicos.
Prova Prática:
1 - A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de métodos
e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo máximo de 4
(quatro) horas.
2 - A prova prática seguirá a seguinte descrição: A prova prática constará de atendimento simulado ou
real a um paciente em caráter ambulatorial na Unidade Municipal do Guamá. O candidato deverá
realizar uma consulta de enfermagem de 1ª vez, levando em consideração o tema sorteado e usando o
processo de enfermagem (Sistematização da Assistência de Enfermagem). Será fornecido para cada

candidato formulário padrão impresso para o devido registro das informações referentes ao
atendimento. Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para os membros da
comissão examinadora. A prova prática deverá ser executada no tempo máximo de 60 minutos,
incluindo a leitura do registro, sendo vedada a participação de outros candidatos inscritos no mesmo
concurso.
3 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com os critérios e ponderações estabelecidos
pela Resolução 001/2017/ICS/UFPA, de 27/11/2017.
3.1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts;
3.2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts;
3.3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts;
3.4 - Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios
científicos: 2.00 pts;
3.5- Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração
de relatórios: 2.00 pts.
Temas para a prova Pratica.
1- Consulta de Enfermagem ao neonato.
2- Consulta de Enfermagem ao infante.
3- Consulta de Enfermagem ao adolescente.
4- Consulta de Enfermagem à mulher na atenção ao pré-natal de risco habitual.

Habilidades Médicas
1 - Anamnese e exame físico geral do adulto.
2 - Atendimento no trauma.
3 - Humanização em saúde.
4 - O Laboratório de habilidades no ensino médico.
5 - Relação médico-paciente.
6 - Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Exame físico do precórdio.
7 - Semiologia do Aparelho Digestivo. Exame físico do abdome.
8 - Semiologia do Aparelho esquelético. Exame físico do aparelho esquelético .
9 - Semiologia do Aparelho respiratório. Exame físico do tórax.
10 - Semiologia do Sistema Nervoso. Exame físico do sistema nervoso.

11 - Suporte básico de vida e Suporte avançado de vida.
Prova Prática
A prova prática seguirá a seguinte descrição:
1 - A prova prática constará do atendimento simulado a 01(um) paciente.
O candidato deverá registrar procedimento realizado, anamnese, exame físico completos, formular
impressão diagnóstica principal com justificativa (s), diagnósticos secundários (se houver) com
justificativa (s), diagnóstico diferencial (mínimo de 02) com justificativa (s). Elaborar plano de
exames complementares com justificativa (s) e conduta terapêutica inicial indicada ao caso com
justificativa (s), com duração de 2 (duas) horas.
2 - Será fornecido para cada candidato Formulário Padrão impresso, para o devido registro
das informações referentes ao atendimento.
3 - Após o atendimento cada candidato fará a leitura do seu registro para os membros da
comissão examinadora.
4 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo,
previstas na Resolução Nº 001/2017/ICS/UFPA, de 27.11.2017;
1 - Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimento: 2.00 pts
2 - Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 2.00 pts
3 - Utilização das medidas de biossegurança: 2.00 pts
4 - Observação da seqüência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios
científicos: 2.00 pts
5 - Anotações no prontuário do cliente após procedimento e/ou elaboração de laudos e/ou elaboração
de relatórios: 2.00 pts

Atenção `Saúde do Sistema Reprodutor
1 – Amenorreias

2 - Assistência ao parto vaginal/Partograma
3 - Assistência pré-natal
4 – Climatério
5 - Câncer de colo uterino
6 - Câncer de mama
7 - Doença Hipertensiva na Gravidez
8 - Doenças infectocontagiosas na gravidez (AIDS, Sífilis, Toxoplasmose)
9 - Gestação prematura/Amniorrex prematura
10 - Hemorragias na gravidez
11 - Modificações do organismo materno
12 - Puerpério fisiológico e patológico

13 - Sangramento uterino anormal
14 - Vulvovaginites, cervicites e doenças infecciosas pélvicas

