RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONHECIMENTO COMUM PARA TODAS AS ESPECIALIDADES
ATUALIDADES E GEOPOLÍTICA
Noções gerais sobre História, Cultura, Geografia e Turismo, bem como, a vida econômica, social,
cultural, esportiva, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, meio ambiente e ecologia, com
suas vinculações histórico-geográficas em nível municipal, estadual, nacional e internacional;
SUS E SAÚDE COLETIVA
Constituição Federal de 1988 (artigos 196 a 200). Lei 8.080 - Lei Orgânica da Saúde. Lei 8.142 - dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Lei complementar nº. 141/2012 (Conversão em Lei da EC 29). RMA Operacional Básica – NOB 1991,
1993 e 1996. Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS 2001 e 2002. Portaria nº. 399/GM –
divulga o pacto pela saúde – consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido
pacto. Portaria nº 699/GM – regulamenta as diretrizes operacionais dos bpactos pela vida e de gestão.
Decreto 7.508 regulamenta a lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização
do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências. Resolução nº 4 – dispõe sobre a pactuação tripartite acerca
das regras relativas às responsabilidades sanitárias no âmbito do sistema único de saúde (sus), para
fins de transição entre os processos operacionais do pacto pela saúde e a sistemática do contrato
organizativo da ação pública da saúde (COAP). Portaria nº 4.279 – estabelece diretrizes para a
organização da rede de atenção à saúde no âmbito do sistema único de saúde (sus). Política Nacional
de promoção de saúde (2010). Política Nacional de Humanização – Humanizasus (2004). Política
nacional de atenção básica – PNAB (2012 e 2017). Portaria nº 1.654/GM/MS – institui, no âmbito do
sus, o programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica (PMAQ- AB) e o
incentivo financeiro do PMAQ-AB, denominado componente de qualidade do piso de atenção básica
variável - PAB variável. Portaria nº 825 - redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas. Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012 –
redefine os parâmetros de vinculação dos núcleos de apoio à saúde da família (NASF), modalidades 1 e
2 às equipes saúde da família e/ou equipes de atenção básica para populações específicas, cria a
modalidade NASF 3, e dá outras providências. Pactos pela saúde: pacto pela vida, pacto em defesa do
sus e de gestão. Portaria nº. 648/GM – Estratégia do programa saúde da família. Portaria nº 154 –
criação do NASF. Núcleo de apoio a saúde da família. Redes de atenção à saúde. Clínica ampliada
equipe de referência e projeto terapêutico singular. Epidemiologia. Plano de ações estratégicas para o
enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no brasil, 2011 a 2022. Portaria GM/MS nº
1.996, de 20 de agosto de 2007 que dispõe sobre as diretrizes para a implementação da política
nacional de educação permanente em saúde. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de
2016. Contexto atual do SUS. Políticas nacionais de saúde mental e sobre drogas. Política nacional de
atenção integral à saúde da mulher. Compreensão da atuação profissional dentro da área de inscrição.
Programa previne brasil.

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO FÍSICA
Atividade Física na Prevenção e Promoção da Saúde. Responsabilidades na Prevenção em Promoção
da Saúde. A estratégia do sujeito coletivo na Prevenção e Promoção da Saúde. Eixos temáticos e de
atuação na Prevenção e Promoção da Saúde. Responsabilidades do Sistema CONFEF/CREFS.
Principais Declarações, Cartas, Conclusões e Agendas referentes a Saúde. Atividade Física:
recomendações e benefícios. Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs): atuação direta do
Profissional de Educação Física. Atuação do Profissional de Educação Física na Estratégia de Saúde
da Família. Atividade Física nas diversas faixas-etárias. Práticas pedagógicas em Atenção Básica à
Saúde. Tecnologias para abordagem ao indivíduo, família e comunidade. Educação Física Adaptada no
contexto terapêutico. Técnicas de Avaliação Física. Higiene e Socorros de Urgência. Abordagem
cardiovascular na pratica de atividade física – riscos e benefícios. Ginastica Laboral – definição, tipos,
benefícios e condutas básicas do Profissional de Educação Física na Ginastica Laboral.
ENFERMAGEM
Sistema Único de Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Política Nacional de Promoção da
Saúde. Política Nacional de Humanização. Saúde da Criança. Saúde da Mulher. Saúde do Adulto.
Saúde do Idoso. Acolhimento à Demanda Espontânea. Atenção Domiciliar. Estratégia Saúde da
Família. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Vigilância em Saúde. Doenças Transmissíveis. Doenças
e Agravos não transmissíveis. Doenças e condições Crônicas. Programa Nacional de Imunização.
Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica. Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Procedimentos e Técnicas de Enfermagem. Legislação e Ética Profissional. Atenção Psicossocial.
Saúde e questões de Gênero. Teorias de enfermagem. Teorias do processo saúde-doença.
FISIOTERAPIA
Conhecimentos técnicos inerentes à fisioterapia no contexto da Saúde Coletiva. Atuação do
fisioterapeuta nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. Atenção à saúde da população nos
diferentes ciclos de vida. Procedimentos de avaliação, diagnóstico cinético-funcional, prognóstico e
intervenção fisioterapêutica, visando à promoção à saúde, prevenção de agravos e reabilitação. Saúde
do Trabalhador. Práticas em Reabilitação na Atenção Primária à Saúde. Atenção Domiciliar. Práticas
Int grativas e Complementares. Trabalho em equipe. Atividades em grupo. Educação Permanente.
Legislação, diretrizes, ferramentas tecnológicas e processo de Trabalho do Nasf. Atenção Saúde da
Pessoa com Deficiência. Prótese, Órtese e Meios Auxiliares de Locomoção. Estatuto da Pessoa com
Deficiência. A Fisioterapia e os Modelos assistenciais em saúde. Legislação e Ética do profissional
fisioterapeuta. Atuação fisioterapeutica frente à Pandemia de Covid-19.
NUTRIÇÃO
Avaliação nutricional nas diversas faixas etárias. Nutrição em todos os ciclos de vida. Controle e
prevenção dos distúrbios e carências nutricionais. Interpretação de Exames Laboratoriais. Promoção da
saúde/Prevenção de doenças e agravos nutricionais. Aspectos nutricionais relacionados ao aleitamento
materno e alimentação complementar. Nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis. Transição
epidemiológica e nutricional e seus reflexos na saúde. Nutrição enteral. Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (PNSAN). Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Atuação do
Nutricionista em saúde pública. Legislação e Ética profissional.
ODONTOLOGIA
Odontologia preventiva: diagnóstico e tratamento das doenças bucais, avaliação de risco das doenças
bucais, promoção em saúde bucal; cariologia; microbiologia; assistência em saúde bucal, recursos
humanos auxiliares; Planejamento, métodos de utilização do flúor, educação em saúde, níveis de
prevenção e aplicação, metas da Organização Mundial da aúde (OMS); Política Nacional de Saúde
Bucal; Semiologia: diagnóstico e tratamento das afecções de tecidos moles, lesões fundamentais,
biópsia e atologia bucal; Radiologia: Técnicas radiográficas, interpretação e proteção radiológica;
Odontopediatria: abordagem, tratamento, prevenção e diagnóstico; Biossegurança: controle de
infecção no trabalho odontológico; Urgên ia e Emergência em Odontologia; Dentística Restaur dora:
princípios, materiais e técnicas; Urgências em Odontologia: diagnóstico e conduta; Terapêutica
medicamentosa em Odontologia; Diagnóstico e tratamento de doenças gengivais e periodontais;
Diagnóstico e tratamento de doenças e dodônticas; Cirurgia e anestesia em Odontologia; Conceito,
classificação e tratamento odontológico a pacientes com necessidades especiais; Código de Ética.

PSICOLOGIA
Código de Ética Profissional do Psicólogo. Elaboração de documentos Psicológicos. Diretrizes do
Conselho Federal de Psicologia para avaliação psicológica. Atribuições do Psicólogo no SUS. Interface
Psicologia, Saúde e Educação. Processos Grupais. Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da
Criança. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. O trabalho do Psicólogo junto à
equipe multiprofissional. Saúde mental no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
(NASF-AB). Práticas profissionais de Psicólogos na Atenção Primária a Saúde. Psicologia do
desenvolvimento.
Teorias
da personalidade. Psicoterapia
Breve.
Técnicas
psicoterapêuticas. Acolhimento.
Psicodiagnóstico. Sofrimento Psíquico e
Psicopatologia.
Psicofármacologia básica. Políticas Públicas de Saúde Mental. Rede de Atenção à Saúde (RAS) e
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Saúde do Trabalhador. Trabalho em equipe. Clínica Ampliada.
Educação
Permanente. Construção Social
da Atenção
Primária em
Saúde.
Intersetorialidade. Conselho de saúde. Controle social e participação popular. Promoção da Saúde.
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL
ENFERMAGEM
Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial. Saúde Mental e Atenção Psicossocial no SUS (conceitos,
definições, ações estratégicas, dispositivos de atenção). Contexto ético e legal dos cuidados de
enfermagem em Saúde Mental. Atuação do enfermeiro em Saúde Mental Psicossocial. Cuidados aos
usuários que fazem uso de medicação psicotrópica. Transtornos mentais e cuidados de enfermagem.
Teorias de Enfermagem Psiquiátrica. Relacionamento terapêutico entre enfermeiro, usuário, família.
Contexto biopsicossocial dos cuidados de enfermagem em Saúde Mental. Álcool e outras Drogas
(história do uso, tipos e usos). Redução de Danos e Abstinência. Proibicionismo, Antiproibicionismo e
Guerra às Drogas. Urgência e Emergência em Saúde Mental e Acolhimento à Situação de Crise.
Suicídio. Linha de cuidado para atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e
suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do SUS. Modelos da prática psiquiátrica e de saúde
mental. Práticas de prevenção e promoção em saúde mental. Trabalho em equipe multiprofissional e
em rede. Trabalho com grupos populacionais e por ciclos de vida. Cidadania e reabilitação
psicossocial. Medicalização e atologização da vida. Atenção e Clínica Psicossocial. Gestão Autônoma
da Medicação. Trabalho com famílias de usuários de álcool e outras drogas, bem como famílias de
usuários com tra storno mental nos três níveis de atenção. Lei nº 10.216 de 06/04/2001. Conjuntura da
saúde mental no Brasil contemporâneo. Saúde por ciclos de vida e de grupos específicos (LGBT,
População em Situação de Rua, Profissionais do Sexo).
PSICOLOGIA
Reforma Psiquiátrica e Luta antimanicomial. Saúde Mental e Atenção Psicossocial no SUS (conceitos,
definições, ações estratégicas, dispositivos de atenção). Código de Ética Profissional e aspectos éticos
e técnicos do exercício profissional: sigilo, métodos e técnicas, conduta, emissão de documentos
psicológicos, princípios e responsabilidades. Atribuições Profissionais do Psicólogo. Prática Psicológica
no Âmbito do SUS: formação e atuação. Saúde Mental por ciclos de vida. Medicalização e
Desmedicalização e da Vida. Reabilitação psicossocial. SUS e atenção psicossocial para pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e/ou que façam uso de álcool e outras drogas. Drogas (história do
uso, tipos e usos). Redução de Danos e Abstinência. Proibicionismo, Antiproibicionismo e
Guerras às Drogas. Urgência e Emergência em Saúde Mental e Acolhimento à Situação de Crise.
Suicídio. Linha de cuidado para atenção às pessoas com transtornos do espectro do autismo e suas
famílias na Rede de Atenção Psicossocial do SUS. Lei nº 10.216 de 06/04/ 001. Resolução MS CIT nº32 de 14/12/2017. Portaria nº 3.491 de 18/12/2017. Portaria 3.588 de 21/12/2017. Portaria
Interministerial MJSP/MS/MDS/MT nº 2 de 21/12/2017. Resolução CONAD nº 1 de 09/03/2018. CFP
03-04-2019 Publicada nova Resolução sobre elaboração de documentos escritos. CFP 13-04-2019
CFP debate Políticas de SM no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
SERVIÇO SOCIAL

Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial. Saúde Mental e Atenção Psicossocial no SUS (conceitos,
definições, ações estratégicas, dispositivos de atenção). Código de Ética Profissional (Lei n° 8.662 de
13/03/1993). Fundamentos Históricos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social Política Social.
Política de Seguridade Social. Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004). Conselhos
Gestores e Terceiro Setor. Intersetorialidade e Atuação do Serviço Social. Instrumental Técnico do
Assistente Social (entrevistas individuais, abordagens emgrupos, relatórios sociais, laudos técnicos e
parecer técnico-social, visitas domiciliares, etc). Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como
operacionalizador das ações realizadas pelo Serviço Social. Parâmetros da Atuação do Serviço na
Saúde. Serviço Social e a atuação do assistente social no SUS. Planejamento em Serviço Social:
planejamento e administração de projetos sociais. Pesquisa em Serviço Social: as principais
modalidades de investigação em Serviço Social. Estratégias, instrumentos e técnicas de intervenção
social. Trabalho com grupos, famílias e redes sociais. Linha de cuidado para atenção às pessoas com
transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do SUS. Drogas
(história do uso, tipos e usos). Redução de Danos e Abstinência. Proibicionismo, Antiproibicionismo e
Guerras às Drogas. Constituição Federal: Seção II da saúde; Seção III da Previdência, Seção IV da
Assistência Social. Lei nº 8.742/1993. Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Lei nº 10.741de 01/10/2003. Lei nº
13.146 de 06/07/2015. Resolução CFESS nº 493 de 21/08/2006. Lei nº 10.216 de 06/04/2001.
Resolução MS CIT nº 32 de 14/12/2017. Portaria nº 3.491 de 18/12/2017. Portaria nº 3.588 de
21/12/2017. Portaria Interministerial MJSP/MS/MDS/MT nº 2 de 21/12/2017. Resolução CONAD nº 1 de
09/03/2018.

RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
ENFERMAGEM
Aleitamento materno e alimentação complementar. Atenção ao pré-natal, trabalho de parto, parto e
puerpério. Banco de Leite Humano. Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Enfermagem
neonatal. Saúde e questões de gênero. Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005 - Altera a Lei no 8.080, de
19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Lei nº
7.498, de 25 de junho de 1986 - Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá
outras providências. Morbimortalidade materna e neonatal no Brasil. Política Nacional de Atenção à
Saúde da Mulher. Portaria no 2.068, de 21 de outubro de 2016 - Institui diretrizes para a organização da
atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no Alojamento Conjunto. Portaria nº 930,
de 10 de maio de 2012 - Define as diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e
humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e
habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Programa
Nacional de Imunização. Rede Cegonha. Rede Mãe Paranaense. Resolução COFEN nº 0516/2016 Normatiza a atuação e a responsabilidade do enfermeiro, enfermeiro obstetra e obstetriz na assistência
às gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos nos serviços de obstetrícia, centros de parto
normal e/ou casas de parto e outros locais onde ocorra essa assistência; estabelece critérios para
registro de títulos de enfermeiro obstetra e obstetriz no âmbito do sistema COFEN/Conselhos Regionais
de Enfermagem, e dá outras providências. Resolução COFEN nº 358/2009 - Dispõe sobre a
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras
providências. Resolução nº 36, de 3 de junho de 2008 – Dispõe sobre Regulamento Técnico para
Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal. Saúde da criança: crescimento e
desenvolvimento. Saúde sexual e saúde reprodutiva da mulher. Segurança do Paciente na Atenção ao
Parto e Nascimento. Vigilância do óbito materno, infantil e fetal e atuação em comitês de
mortalidade. Assistência à Gestante e Puérpera frente à Pandemia de Covid-19.

