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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO CASTELHANO

RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
Modalidade Multiprofissional

PROCESSO SELETIVO 2018
EDITAL 002/HC/2018
Complemento ao Edital Nº 001/HC/2018 Processo Seletivo para Ingresso no Programa de
Residência Multiprofissional/2018

A Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde – COREMU do Hospital
da Cidade de Passo Fundo (HC), a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e a Prefeitura Municipal
de Mato Castelhano, no uso de suas atribuições, tornam pública a COMPLEMENTAÇÃO DO
EDITAL Nº001/HC/2018, do item abaixo relacionado, que passa a ter a redação a seguir
especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital, e
fazendo parte desse.

1. COMPLEMENTAÇÃO
1.1 Fica incluído o ANEXO 3 - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, o qual possui a seguinte
redação:

ANEXO 3

Conteúdo Programático relacionado à Saúde Coletiva:

1 Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal.
2 Controle social no SUS.
3 Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.
4 Constituição Federal, artigos de 194 a 200.
5 Lei no 8.080/1990 (Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências), Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011

6 Determinantes sociais da saúde.
7 Sistemas de informação em saúde.
8 Políticas publicas de saúde.
9 Conhecimento da Política Nacional de Humanização e Acolhimento.

Conteúdo Programático relacionado aos conhecimentos específicos nas áreas de
formação profissional:

ENFERMEIRO
1. Fundamentos do Exercício da Enfermagem.
2. Lei do Exercício Profissional (Lei n.°7.498/1986– Regulamentada pelo Decreto 94.406/1987).
Código de Ética e Deontologia de Enfermagem – análise crítica.
3. Bioética.
4. Administração dos Serviços de Enfermagem.
5. Normas, Rotinas e Manuais – elaboração e utilização na enfermagem.
7. Concepções teórico-práticas da Assistência de Enfermagem.
8. Sistematização da Assistência de Enfermagem.
9. Política Nacional de Atenção às Urgências.
10. Atenção Básica: Programas e estratégias
11. Assistência de enfermagem em nível ambulatorial.
12. Consulta de enfermagem.
13. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem, multiprofissional e
interdisciplinar.
14. Ensino ao paciente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde.

FARMACÊUTICO
1. Código de Ética Farmacêutica. Legislação farmacêutica: Lei 5991/73, Lei 3820/60, Lei
8666/93, Decreto 85878/81, Decreto 74170/74, Lei 9.782/99 e suas alterações, Portaria
344/98, RDC 302/05; RDC 67/2007.
2. Política Nacional de Atenção às Urgências.
3. Atenção Básica: Programas e estratégias
4. Farmácia hospitalar: estrutura organizacional, Estrutura administrativa, Conceito.

5. Medicamentos controlados, Medicamentos genéricos, medicamentos excepcionais,
Padronização de medicamentos.
6. Controle de infecção hospitalar; Planejamento e controle de estoques de medicamentos e
correlatos.
7. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia; noções de ensaios
biológicos; vias de administração e manipulação de formas farmacêuticas magistrais e
oficinais; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade e
bioequivalência de medicamentos; interação droga-receptor; interação de drogas;
mecanismos moleculares de ação das drogas.
8. Fármacos que agem no sistema nervoso autônomo e sistema nervoso periférico:
parassimpatomiméticos; parassimpatolícos; simpatomiméticos; simpatolíticos; anestésicos
locais; bloqueadores neuromusculares.
9. Fármacos que agem no sistema nervoso central: hipnoanalgésicos; anestésicos gerais;
tranquilizantes; estimulantes do SNC; anticonvulsivantes; autacóides e antagonistas;
antiinflamatórios não esteroides; antiinflamatórios esteroides.
10. Farmacologia - Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores
neuromusculares, anestésicos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, antihipertensivos e
antibióticos.
11. Reações adversas a medicamento; interações e incompatibilidade medicamentosas.
12. Padronização de técnicas e controle de qualidade.
13. Biossegurança.

FISIOTERAPEUTA

1. Fundamentos do exercício da fisioterapia.
2. Política Nacional de Atenção às Urgências.
3. Atenção Básica: Programas e estratégias
4. Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia.
5. Provas de função muscular, cinesiologia e biomecânica.
6. Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações e cinesioterapia respiratória.
7. Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e deambulação.
8. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, hidroterapia,
massoterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda e crioterapia.
9. Prescrição e treinamento de órteses e próteses.
10. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos.

FONOAUDIÓLOGO
1. Fundamentos do exercício da fonoaudiologia.
2. Política Nacional de Atenção às Urgências.
3. Atenção Básica: Programas e estratégias
4. Mecanismos físicos da comunicação oral.
5. Desenvolvimento da linguagem infantil. Aspectos teóricos, anatomofisiológicos e os atrasos
de linguagem em uma perspectiva pragmática.
6. Prevenção dos distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição.
7. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz, audição, fluência e deglutição.
8. Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da
motricidade oral e linguagem.
9. Processamento auditivo central.
10. Atuação fonoaudiológica na área materno‐infantil.
11. Enfoque fonoaudiológico na prática da amamentação.
12. Transtornos de linguagem associados a lesões neurológicas.
13. Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar.
14 Otoneurologia.

NUTRICIONISTA
1. Fundamentos do exercício da nutrição.
2. Política Nacional de Atenção às Urgências.
3. Atenção Básica: Programas e estratégias
1. Nutrição básica.
1.1. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, recomendações e fontes
alimentares.
1.2. Aspectos clínicos da carência e do excesso.
1.3. Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional.

2. Educação nutricional.
2.1. Conceito, importância, princípios e objetivos da educação nutricional.
2.2. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares.

3. Nutrição e dietética.
3.1. Recomendações nutricionais.
3.2. Função social dos alimentos.
3.3. Atividade física e alimentação.

4. Nutrição em saúde pública.
4.1. Análise dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública.
4.2. Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento.
5. Dietoterapia.
5.1. Abordagem ao paciente hospitalizado.
5.2. Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas enfermidades.
5.3. Exames laboratoriais: importância e interpretação.
5.4. Suporte nutricional enteral e parenteral.

PSICÓLOGO
1. Fundamentos do exercício da psicologia.
2. Política Nacional de Atenção às Urgências.
3. Atenção Básica: Programas e estratégias
4. Psicopatologia.
5. Trabalho em equipe e trabalho em grupos nas instituições.
6. Laudos pareceres e relatórios psicológicos, estudo de casos, informação e avaliação
psicológica.
7. Noções de psicofarmacologia.
8. Psicologia da saúde: fundamentos teóricos e prática.
9. Ética profissional e legislação pertinente.
10. Educação em saúde.
11. Planejamento e programação, monitoramento e avaliação de programas em saúde.

Passo Fundo/RS, 26 de janeiro de 2018.
Marisa Basegio Carretta Diniz – Coordenadora da COREMU
Dionísio Adelcir Balvedi – Membro da Junta Administrativa

