
 
 
 
 
 
 
 

    
 Página 18 de 21 

 
 

 
ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

 
BRASIL. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, seção I, 19 set. 1990. 

______. Lei Federal nº 8.142/90. 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. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 28 dez. 1990. 

______. Decreto nº 7.508/11. 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. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 28 jun. 2011. 

______. Portaria nº 1.863/03. Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as 
unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

______. Portaria nº 2.048/02. Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 
______. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.439/GM, de 08 de dezembro de 2005. Institui a Política Nacional de 
Atenção Oncológica: promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, 76, Seção 1, p. 80-81, 09 dez., 2005 
______. Portaria nº 3.125/06. Institui o Programa de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência no Sistema 

Único de Saúde - Programa QualiSUS e define competências. 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos 

HumanizaSUS – vol. 1 (Formação e Intervenção). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos 

HumanizaSUS – vol. 2 (Atenção Básica). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos 

HumanizaSUS – vol. 3 (Atenção Hospitalar). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA CATEGORIA PROFISSIONAL 
 

 

 
 
ENFERMAGEM 
 Enfermagem em semiologia e semiotécnica 
 Enfermagem em farmacologia 
 Enfermagem em UTI e cuidados com pacientes críticos 
 Enfermagem em urgência e emergência 
 Enfermagem na atenção à saúde da mulher em situação de emergência 
 Enfermagem na atenção à saúde da criança e do adolescente em situação de emergência 
 Enfermagem em clínica médica oncológica 
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 Enfermagem em clínica cirúrgica oncológica 
 Enfermagem em UTI e cuidados com pacientes críticos oncológicos 
 Enfermagem em onco hematologia 
 Fundamentos básicos em quimioterapia 
 Fundamentos de enfermagem em ética e legislação profissional 
 Gerenciamento em enfermagem 
 Guia para uso de hemocomponentes 
 Norma regulamentadora nº32 (NR – 32) 
 Sistematização da assistência de enfermagem 
 RDC 26 / 2012 
 RDC 07/ 201 
 
 
FISIOTERAPIA 
 Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos; 
 Reabilitação: conceito e objetivos; 
 Biossegurança; 
 Trabalho multiprofissional e interdisciplinar em saúde; 
 Humanização; 
 Código de Ética Profissional 
 Anatomia do corpo humano: planos e eixos anatômicos; esqueleto axial; ossos, articulações, músculos, vasos e 

nervos; sistema circulatório; sistema respiratório sistema esquelético; sistema articular; sistema muscular; 
sistema nervosa central e periférico; 

 Fisiologia do sistema nervoso, muscular, respiratório e cardiovascular; 
 Fisioterapia nas doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas; 
 Fisioterapia em traumatologia e ortopedia, neurologia, pneumologia, reumatologia, queimados, cardiologia, 

angiologia, onco-hematologia, ginecologia e obstetrícia, neonatologia, pediatria, adulto, geriatria e 
dermatologia; 

 Técnicas específicas em fisioterapia respiratória hospitalar; 
 Ventilação Pulmonar Mecânica invasiva e não invasiva; 
 Técnicas de fisioterapia motora hospitalar; 

 
 
NUTRIÇÃO 
 Nutrição Normal: definições, classificação, fontes, funções, digestão, absorção, transporte, metabolismo e 

excreção 
 Água, eletrólitos e fibras 
 Avaliação do estado nutricional nos diferentes ciclos da vida 
 Alterações fisiológicas, orientações e recomendações nutricionais nos diversos ciclos de vida 
 Lactente, pré-escolar, escolar, adolescente, gestante, nutriz, adulto e idoso 
 Dietoterapia: doenças do sistema: endócrino, gastrintestinal, cardiovascular, pulmonar, renal, nervoso;  

doenças neoplásicas; carências nutricionais; obesidade e desnutrição; 
 Nutrição: da assistência a promoção da saúde; 
 Procedimentos higiênico-sanitário de alimentos; 
 Segurança alimentar e nutricional; 
 Educação nutricional; 
 Legislações relacionadas as áreas de nutrição e alimentos. 
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PSICOLOGIA 
 Psicodiagnóstico 
 Psico oncologia 
 Psicologia do desenvolvimento 
 Tanatologia 
 Técnicas de entrevista psicológica 
 Teorias da Personalidade 
 Teorias e Técnicas psicoterápicas 
 Psicologia da Saúde 
 Psicologia Hospitalar 
 Psicopatologia geral 
 Psicologia Institucional 
 Psicossomática 
 Código de Ética Profissional 
 Psicologia na Urgência e emergência 
 Intervenções psicológicas em situações de catástrofes. 
 Orientação Familiar 
 Trabalho Multidisciplinar 

 
SERVIÇO SOCIAL 
 Código de Ética Profissional 
 ECA 
 Estatuto do Idoso 
 LOAS 
 SUAS 
 Direitos Previdenciários 


