ANEXO II - PROGRAMAS DA PROVA ESCRITA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO para todas as categorias profissionais:
Conhecimentos gerais em saúde
Reforma Sanitária Brasileira: antecedentes históricos, princípios e desdobramentos até a situação
atual.
Conhecimentos sobre o SUS: Legislação da Saúde: Constituição Federal de 1988 (Título VIII capítulo II - Seção II); Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Decreto Nº 7508/2011 – Regulamenta o SUS.
Objetivos do SUS, atribuições, doutrinas e competências. Princípios que regem a organização do
SUS.
Nova Política de Atenção Básica e seu contexto, Port. No. 2436/2017. Programa de Melhoria da
Qualidade na Atenção Básica – PMAQ/MS. Políticas de Saúde e Modelos de atenção à saúde.
Redes de Atenção à Saúde.
Vigilância à Saúde: noções básicas e operacionalização das vigilâncias epidemiológica, sanitária e
ambiental. Epidemiologia, inclui estudos epidemiológicos e indicadores de saúde.
Políticas e Programas nacionais de saúde. Organização, funcionamento e responsabilidades dos
três entes federados do SUS. Política Nacional de Saúde Integral das populações do Campo,
Floresta e Águas; Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
Promoção da saúde e Educação em Saúde. Educação Popular em Saúde.
Controle
social:
conselhos
e
conferências
municipais
de
saúde.
Interprofissionalidade e trabalho em equipe multiprofissional.
Conhecimentos gerais em Saúde da Família
Atenção Primária à Saúde: conceitos, princípios e organização no Brasil e no mundo. História da
APS. Avaliação da Atenção Primária em Saúde.
Atenção à Saúde da Família: Estratégia Agentes Comunitários de Saúde e Estratégia de Saúde da
Família: histórico, processo de implantação no Brasil, organização e normatizações. Programa Mais
Médicos para o Brasil.
Núcleos de Apoio à Saúde da Família: organização, funcionamento, regulamentação e avaliação.
Programa Saúde na Escola. Serviços de Atenção Domiciliar. Práticas integrativas e
complementares; práticas populares de cuidado.
Conhecimentos gerais em saúde mental:
Política Nacional de Saúde Mental: Reforma Psiquiátrica - histórico e princípios. Política de
Redução de Danos: Portaria 3088 de 23/12/11 que institui a Rede de Atenção Psicossocial.
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Conhecimentos específicos por categoria profissional:
Educação Física: Medidas da atividade física: métodos e técnicas; Epidemiologia da atividade
física: evidência para intervenção em programas de promoção da atividade física; Exercício físico
como agente terapêutico em doenças crônicas não transmissíveis. Avaliação da aptidão física
relacionada à saúde, prescrição e supervisão de exercícios físicos; Promoção da atividade física em
diferentes contextos de vida; Atuação do profissional de educação física em saúde mental e
redução de danos; Programa Academia da Saúde; Clínica ampliada, trabalho interprofissional e em
equipe. Educação em Saúde. Ética profissional.
Enfermagem: A enfermagem e o cuidado na saúde da família; O processo de enfermagem em
atenção básica em saúde; O cuidado de enfermagem com: criança, adolescente, mulher, adulto e
idoso; aspectos do tratamento de feridas; Atuação de enfermagem na hipertensão, diabetes
mellitus, hanseníase e tuberculose; Atenção de enfermagem em saúde mental e em redução de
danos; Atuação da enfermagem na vigilância epidemiológica: investigação e notificações de
doenças; Programa nacional de Imunização; Clínica ampliada, trabalho interprofissional e em
equipe. Educação em Saúde. Ética profissional.
Farmácia: Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica no SUS; Assistência
Farmacêutica: definições e conceitos; Ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção; programação;
aquisição; armazenamento; distribuição; dispensação e utilização; Uso Racional de Medicamentos;
Assistência Farmacêutica na atenção básica; Farmácia Clínica; Farmacologia: sistema nervoso e
junção neuromuscular; Sistema cardiovascular e digestivo; Dor e inflamação; Sistema endócrino e
sangue; Anestésicos locais; histamina e antihistamínicos; Diuréticos; antimicrobianos e antivirais;
Interações medicamentosas; Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos;
Medicamentos genéricos; Financiamento da assistência farmacêutica na Atenção Básica. Clínica
ampliada, trabalho interprofissional e em equipe. Educação em Saúde. Ética profissional.
Fisioterapia: Fisioterapia na Saúde Pública. Intersetorialidade, papel do fisioterapeuta na Atenção
Básica, Redes de Atenção à Saúde e a Fisioterapia. Política Nacional de Saúde da Pessoa com
Deficiência. Reabilitação baseada na comunidade. Promoção, prevenção e intervenção da
fisioterapia nas disfunções: neurológicas, reumatológicas, traumato-ortopédicas, cardiovasculares e
respiratórias na criança, no adulto e no idoso; estimulação precoce; Plano Nacional de Direitos da
Pessoa com Deficiência. Clínica ampliada, trabalho interprofissional e em equipe. Educação em
Saúde. Ética profissional.
Fonoaudiologia: Atuação fonoaudiológica nas redes de saúde. Atuação fonoaudiológica nos ciclos
de vida e nas especialidades fonoaudiológicas: promoção, prevenção, avaliação e terapia
fonoaudiológica. Fonoaudiologia no âmbito escolar. Saúde do trabalhador e fonoaudiologia.
Fonoaudiologia na atenção domiciliar: da primeira semana de atenção à saúde materno-infantil ao
cuidado com o acamado. Clínica Ampliada, trabalho interprofissional e em equipe.
A
interdisciplinaridade na formação do fonoaudiólogo. Educação em Saúde. Ética profissional.
Nutrição: Nutrição e dietética: seleção e preparo de alimentos; conceitos, características e
qualidade dos alimentos (perigos físicos, químicos e biológicos); Nutrição nas diferentes fases da
vida (gestante e lactante, criança e adolescente, adulto e idoso); Educação alimentar e nutricional;
Epidemiologia nutricional: diagnóstico de saúde e nutrição da população brasileira; Política Nacional
de Alimentação e Nutrição e Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional; Segurança alimentar;
Avaliação do estado nutricional e do consumo de alimentos; Intervenção nutricional em condições
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específicas; Fisiopatologia e dietoterapia das enfermidades do sistema digestório e glândulas
anexas, da síndrome metabólica, da diabetes, obesidade, hipertensão e dislipidemias; doenças
cardiovasculares; doenças renais; câncer; e doenças infectocontagiosas; da desnutrição
energético-proteica e carências nutricionais; das intolerâncias e alergias alimentares. Clínica
Ampliada, trabalho interprofissional e em equipe. Educação em Saúde. Ética profissional.
Odontologia: Política Nacional de Saúde Bucal: pressupostos, princípios norteadores das ações e
situação atual; Organização da atenção à saúde bucal no âmbito do SUS; Processo de trabalho em
saúde bucal; Modelos de Atenção em Saúde Bucal; Organização na atenção básica; Principais
agravos em Saúde Bucal; Organização da atenção por ciclo de vida; Referência e contra referência;
Sistemas de informação em Saúde Bucal; Levantamentos em Saúde Bucal: objetivos, organização,
implementação e avaliação. Tratamento restaurador atraumático. Epidemiologia dos principais
agravos em Saúde Bucal. Clínica ampliada, trabalho interprofissional e em equipe. Ética
profissional.
Psicologia: Saúde Mental e Redução de Danos; Psicologia na Estratégia Saúde da Família e no
Núcleo de Apoio à Saúde da Família; Aspectos psicodinâmicos das estruturas familiares;
Desenvolvimento Psíquico da criança e do adolescente; Aspectos Psicodinâmicos da gravidez,
puerpério e climatério; Aspectos psicodinâmicos do envelhecimento; Raciocínio diagnóstico,
diagnóstico nosográfico e psicossocial; A constituição do sujeito: modos de subjetivação; A clínica
do sujeito: escuta clínica; Parentalidade; Processos grupais; Psicologia e práticas interventivas
grupais e territoriais. Redes de Atenção à Saúde e Rede de Atenção Psicossocial. Clínica ampliada,
trabalho interprofissional e em equipe. Ética profissional.
Saúde Coletiva: Políticas de Saúde: O movimento da Reforma Sanitária;
Financiamento do SUS, privatização e participação das Organizações Sociais; Gestão do SUS e
gestão da atenção primária (descentralização, regionalização e participação social); planejamento e
programação em saúde; avaliação em saúde; regulação e acesso à média e alta complexidade.
Principais paradigmas em saúde: história natural da doença, determinantes e determinação social
do processo saúde doença; Vigilância em saúde e sua inserção na Atenção Primária. Indicadores
demográficos e de saúde; Demografia em Saúde e transição epidemiológica; Sistemas de
informação em saúde; Epidemiologia das doenças transmissíveis e das doenças crônicas. Clínica
ampliada, trabalho interprofissional e em equipe, Educação Permanente da Saúde; Política
Nacional de Educação Popular em Saúde; Promoção à Saúde; papel do sanitarista na Atenção
Primária e na Estratégia Saúde da Família/Nasf, além dos tópicos citados como “Conhecimentos
gerais em saúde”. Ética profissional.
Serviço Social: Atuação do/a assistente social em Saúde Mental e Redução de danos; A
instrumentalidade do serviço social; Conselhos de Políticas Públicas e o seu Papel; Desafios atuais
do Serviço Social no Controle Social; Direitos Sociais e Questão Social; Família e Serviço Social;
Fundamentos do serviço social na contemporaneidade; Interdisciplinaridade e serviço social;
Mediação em serviço social; Projeto Ético Político do Serviço Social; Política Nacional de
Assistência Social; Política Nacional de Saúde; atuação do/a assistente social no Núcleo de Apoio à
Saúde da Família; Redes de Atenção em Saúde e Rede de Atenção Psicossocial. Clínica ampliada,
trabalho interprofissional e em equipe. Ética profissional.
Terapia Ocupacional: Fundamentação da prática e procedimentos clínicos da terapia ocupacional;
Noções de psicopatologia; Terapia ocupacional na atenção primária à saúde; Terapia ocupacional
em saúde mental; Terapia ocupacional na atenção aos usuários de álcool, crack e outras drogas e
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Redução de Danos; Terapia ocupacional na atenção à criança; Terapia ocupacional nas disfunções
neurológicas e sensoriais (do adulto e da criança); Terapia ocupacional na assistência ao idoso;
Interdisciplinaridade e terapia ocupacional. Clínica ampliada, trabalho interprofissional e em equipe.
Ética profissional.
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