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EDITAL 
 
O Presidente do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP torna público 

que será realizada nesta cidade do Recife, SELEÇÃO DE TÍTULOS E PROVAS para vagas dos 
Programas de Pós-Graduação lato sensu na modalidade de Residência Multiprofissional e em Área 
Profissional da Saúde para início em 2014, em convênio com o Ministério da Saúde. 

A Coordenação de Ensino do IMIP estabelece e torna pública 
 as normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas dos Programas de Residência 

Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde: 1) Saúde da Família; 2) Saúde Mental; 3) Saúde do 
Idoso; 4) Clínica Especializada/Cuidados Paliativos; 5) Reabilitação Física; 6) Saúde Coletiva e 7) 
Enfermagem em Saúde da Mulher, com ênfase em Obstetrícia, do Hospital Maternidade Petronila 
Campos/ São Lourenço da Mata, em conformidade com as exigências do Regulamento destes Programas 
e Portaria MEC/MS Nº 1077, de 12 de novembro de 2009, e Portaria Conjunta Nº 1, de 13 de 
janeiro de 2012, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Ministério da 
Saúde. 
 

1. Apresentação: 
 

1.2 Os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da 
Saúde do IMIP, objetos deste Edital, têm duração de 2 (dois) anos, jornada de 60 horas semanais, com 
carga horária total mínima de 5.760 horas, atividades teóricas e práticas, com início previsto para 6 de 
março de 2014, devendo ser cursado em regime de dedicação exclusiva, nos termos da lei nº. 
11.129/2005 artigo 13, parágrafo segundo. 
 
1.3 Os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, a seguir 
relacionados, obtiveram, do Ministério da Educação, autorização provisória para funcionamento até 
avaliação em visita específica. 
 

2. Das Vagas e Bolsas de Estudo 
 

2.1 O número de bolsas para início no ano de 2014 concedidas pelo Programa Nacional de        
Bolsas é: 

2.1.1 Para a Residência Multiprofissional em Saúde da Família são 16 (dezesseis) vagas: 6 (seis) 
vagas aos candidatos Enfermeiros, 5 (cinco) vagas aos candidatos Cirurgiões Dentistas, 1 (uma) 
vaga aos candidatos Fisioterapeutas, 1 (uma) vaga aos candidatos Fonoaudiólogos, 1 (uma) vaga 
aos candidatos Nutricionista, 1 (uma) vaga aos candidatos Psicólogos e 1 (uma) vaga aos 
candidatos Assistentes Sociais; 

2.1.2 Para a Residência Multiprofissional em Saúde Mental são 5 (cinco) vagas: 1 (uma) vaga aos 
candidatos Assistentes Sociais, 1 (uma) vaga aos candidatos Enfermeiros, 1 (uma) vaga aos 
candidatos Educadores Físicos, 1 (uma) vaga aos candidatos Psicólogos e 1 (uma) vaga aos 
candidatos Terapeutas Ocupacionais; 

2.1.3 Para a Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso são 10 (dez) vagas: 1 (uma) vaga aos 
candidatos Cirurgiões Dentistas, 1 (uma) vaga aos candidatos Enfermeiros, 1 (uma) vaga aos 
candidatos Educadores Físicos, 1 (uma) vaga aos candidatos Farmacêutico, 1 (uma) vaga aos 
candidatos Fisioterapeutas, 1 (uma) vaga aos candidatos Fonoaudiólogos, 1 (uma) vaga aos 
candidatos Nutricionista, 1 (uma) vaga aos candidatos Psicólogos, 1 (uma) vaga aos candidatos 
Assistentes Sociais e 1 (uma) vaga aos candidatos Terapeutas Ocupacionais; 

2.1.4 Para a Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/ Cuidados Paliativos são 10 
(dez) vagas: 1 (uma) vaga aos candidatos Cirurgiões Dentistas, 1 (uma) vaga aos candidatos 
Enfermeiros, 1 (uma) vaga aos candidatos Educadores Físicos, 1 (uma) vaga aos candidatos 
Farmacêutico, 1 (uma) vaga aos candidatos Fisioterapeutas, 1 (uma) vaga aos candidatos 
Fonoaudiólogos, 1 (uma) vaga aos candidatos Nutricionista, 1 (uma) vaga aos candidatos 
Psicólogos, 1 (uma) vaga aos candidatos Assistentes Sociais e 1 (uma) vaga aos candidatos 
Terapeutas Ocupacionais; 
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2.1.5 Para a Residência Multiprofissional em Reabilitação Física são 4 vagas: 1 (uma) vaga aos 
candidatos Fisioterapeutas, 1 (uma) vaga aos candidatos Fonoaudiólogos, 1 (uma) vaga aos 
candidatos Psicólogos e 1 (uma) vaga aos candidatos Terapeutas Ocupacionais; 

2.1.6 Para a Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva são 15 (quinze) vagas: 1 (uma) vaga 
aos candidatos Biólogos,  1 (uma) vaga aos candidatos Cirurgiões Dentistas, 7 (sete) vagas aos 
candidatos Enfermeiros, 1 (uma) vaga aos candidatos Fisioterapeutas, 1(uma) vaga aos 
candidatos Fonoaudiólogos, 2 (duas) vagas aos candidatos Médicos Veterinários, 1 (uma) vaga 
aos candidatos Nutricionista e  1 (uma) vaga aos candidatos Psicólogos; 

2.1.7 Para a Residência de Enfermagem em Saúde da Mulher, com ênfase em Obstetrícia, do 
Hospital Maternidade Petronila Campos/ São Lourenço da Mata são 3 (três)  vagas aos 
candidatos Enfermeiros. 

 
3. Das Inscrições: 

 
3.1 Poderão candidatar-se os graduados ou cursando o último período em curso reconhecido pelo 

MEC nas seguintes áreas: Biologia, Cirurgião Dentista, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia 
Ocupacional. O número de vagas para cada área encontra-se descrito no item 2. 

3.2 As inscrições serão efetuadas exclusivamente via Internet, através do endereço eletrônico 
www.sustente.org.br, no período compreendido entre às 8h do dia 14 de janeiro de 2014 até às 
16h do dia 24 de janeiro de 2014. 

3.3 No ato de preenchimento da Solicitação de Inscrição, se portador de deficiência, o candidato deverá 
especificar o tipo da deficiência (visual, auditiva ou motora).  

3.4  Procedimentos para Inscrição: 
Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá: 
a) Acessar, na Internet, a página www.sustente.org.br; 
b) Acessar e abrir o Formulário de Inscrição; 
c) Preencher todos os campos da Solicitação de Inscrição com os dados ali exigidos, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados fornecidos. 
d) Emitir o boleto bancário, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento da taxa 
de inscrição.  

3.5 O candidato só poderá se inscrever em uma única área de concentração.  
 
3.6   Para os Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde, a troca entre especialidades será 
permitida apenas mediante autorização da CNRMS/MEC.  
 
3.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, impreterivelmente até o dia 24 de janeiro de 

2014, sob pena de exclusão automática da solicitação de inscrição do candidato no Processo 
Seletivo. 

3.8 No ato da solicitação de inscrição, via Internet, o candidato criará a sua senha para futuras consultas 
a informações sobre o Processo Seletivo. Por segurança, deverá conservá-la em sigilo.  

3.9 O candidato que prestar qualquer informação falsa ou inexata ao se inscrever no Processo Seletivo 
ou que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos 
terá cancelada sua inscrição e anulados todos os atos dela decorrentes.  

3.10 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital sobre as quais não se poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.  

3.11 A taxa de inscrição não será devolvida, em casos de desclassificação em qualquer etapa da seleção 
ou desistência do candidato de qualquer natureza. 

3.12  Não serão fornecidas declarações com a colocação do candidato no processo seletivo. Após a 
publicação do resultado final, esse será o documento válido para tais fins. 

 
4 Da Comissão Examinadora: 
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4.1 A comissão examinadora do processo seletivo será designada pelo IMIP – Coordenação de Ensino. 
4.2 A Presidência da Comissão Examinadora caberá ao coordenador da Comissão de Residência 

Multiprofissional do IMIP (COREMU) e, no seu impedimento, ao vice - coordenador. 
4.3 Ficam excluídas da comissão examinadora, pessoas que tenham parentes envolvidos no processo de 

seleção. 
 

5. Das Etapas da Avaliação: 
 

5.1 Para os Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde descritas no 
item 2 deste Edital, o processo de seleção será composto pelas seguintes etapas: Prova Objetiva de 
múltipla escolha; Análise do Curriculum Vitae e Entrevista. 
 
5.2. Da Prova Objetiva: 
 
5.2.1 A prova objetiva constará de 40 (quarenta) questões, sendo 20 (vinte) questões de Saúde Coletiva e 

20 (vinte) questões específicas para cada categoria profissional/Programa. 
5.2.2 Será exceção a prova objetiva da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, que terá 40 

questões de Saúde Coletiva.  
5.2.3 A prova escrita será realizada no dia 02 de fevereiro de 2014 no horário de 09h às 12h no IMIP. As 

distribuições das salas estarão disponíveis no site do Sustente, www.sustente.org.br e afixadas no 
Auditório Alice Figueira do IMIP. 

5.2.4 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com pelo menos 30 minutos de antecedência, 
em relação ao horário previsto para o início das provas. 
5.2.5 A prova terá duração de 3 (três) horas. Não será permitido ingresso no local de prova dos candidatos 

que chegarem após a hora de início da prova que consta neste edital. O candidato só poderá ausentar-
se do local de aplicação das provas depois de transcorridas 1h30m (uma hora e trinta minutos) do seu 
início. 

5.2.6 O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento de local, data e horário da prova como 
justificativa de ausência. Alterações de data, hora e local serão comunicados com antecedência no site 
do IMIP: www.imip.org.br  e no site do Sustente, www.sustente.org.br. Em hipótese alguma o 
candidato poderá realizar a prova fora do local, data e hora estabelecida neste edital. 

5.2.7 Não haverá segunda chamada ou repetição de provas. O não comparecimento ou atraso do candidato 
para a realização da prova implicará automaticamente, na sua exclusão do Processo Seletivo, seja qual 
for o motivo. 

5.2.8 É vedado ao candidato o uso de telefone celular no ambiente de aplicação das provas, assim como a 
consulta de qualquer tipo de impressos ou anotações, agenda eletrônica, laptop, ipad,  iphone, 
equipamento receptor ou transmissor de mensagens ou qualquer outro equipamento eletrônico de 
armazenagem de dados ou imagens, sob pena de eliminação. 

5.2.9 Após o término da prova, o candidato deverá marcar a resposta na Folha de Respostas, que será 
considerado o documento oficial para a correção, servindo o Caderno de Provas apenas como 
rascunho sem valor de correção oficial. 

5.2.10 A Folha de Respostas e o Caderno de Provas deverão ser entregues aos fiscais. As folhas do 
Caderno de Prova não poderão ser destacadas. Além da Folha de Resposta e do Caderno de Provas, 
nenhum outro papel poderá ser utilizado. 

5.2.11 Após resolver as questões da prova, o candidato deverá marcar suas respostas na Folha de 
Respostas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
5.2.12 Não será fornecida Folha de Respostas adicional em razão de falha do candidato. Os prejuízos 

advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do 
candidato, não sendo computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível.  

5.2.13 Os temas que serão utilizados na elaboração da Prova Objetiva constam no anexo I do presente 
Edital. 

5.2.14 As notas atribuídas terão valor nominal de 0,0 (zero) à 10,0 (dez). 
5.2.15 O peso desta etapa será 06 (seis). 
5.2.16 A Prova Objetiva terá uma duração de 3 horas. 
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5.2.17 O Candidato será automaticamente desclassificado se não obtiver nota mínima de 6,0 (seis) na 
Prova Objetiva. 

5.2.18 O candidato só terá acesso ao local da prova mediante a apresentação de documento de 
identidade com foto. 

5.2.19 O resultado da Prova Objetiva será divulgado até o dia 07 de fevereiro de 2014 e estará disponível 
no site www.sustente.org.br, no site do IMIP www.imip.org.br (na área de notícias) e no quadro 
de avisos da Coordenação de Ensino do IMIP, no subsolo do Hospital D. Pedro II, indicando dia e 
hora das entrevistas. 

 
6. Da Avaliação do Curriculum Vitae: 

 
6.1 Na avaliação do Curriculum Vitae, a comissão examinadora utilizará como referência os seguintes 

critérios: 
Histórico Escolar; 
Programa de Iniciação Científica*; 
Monitoria*; 
Trabalhos Publicados*; 
Trabalhos Apresentados*; 
Experiência Anterior em Comunidades/ Estágio Extracurricular*. 
*Receberão nota máxima quando relacionados às áreas de Saúde relativas à Residência em que o 
candidato está inscrito. 

6.2 As notas atribuídas terão valor nominal de 0,0 (zero) a 10,0(dez). 
6.3 O peso desta etapa será 01 (um). 
 
7. Da Entrevista: 

 
7.1 A entrevista será realizada nos dias 10 a 14 de fevereiro de 2014. 
7.2 O Calendário da entrevista estará no site do IMIP: www.imip.org.br  (na área de notícias); no site 

www.sustente.org.br e afixado na Coordenação de Ensino do IMIP, no subsolo do Hospital D. Pedro 
II, indicando o dia e a hora de cada candidato, juntamente com a lista de aprovados na Prova Objetiva. 

7.3 Serão convocados para as entrevistas, o número de alunos correspondentes ao quíntuplo do 
número de vagas por cada categoria profissional/Programa, sendo obedecida a ordem de 
maiores notas da prova objetiva. Em caso de empate de notas, todos serão convocados para a 
entrevista. 

7.4. Será automaticamente excluído o candidato que não se apresentar no horário estabelecido para o 
início de sua entrevista. 

7.5. As notas atribuídas terão valor nominal de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
7.6. O peso da etapa da Entrevista será 03 (três). 
7.7 O candidato deverá entregar no ato da entrevista, as fotocópias legíveis dos seguintes documentos: 

- Cédula de identidade; 
- Cartão do CPF; 
-Titulo de Eleitor com comprovante da última eleição; 
- Diploma ou de declaração de conclusão do curso; 
- Carteira de Reservista; 
- Currículo vitae impresso a partir da plataforma Lattes / CNPQ atualizado, com comprovação 
anexada; todas as folhas deverão ser numeradas sequencialmente apenas no anverso da folha, a partir 
da primeira até a última folha em algarismos arábicos, colocados no canto superior direito da folha. 
A documentação comprobatória deverá estar organizada na ordem do currículo. 

7.7.1 A documentação exigida na item 7.7 deve ser entregue encadernada, organizada na sequência 
conforme descrita acima, não sendo permitido anexar nenhum outro documento após a entrega 
pelo candidato sob qualquer hipótese ou alegação. 

7.7.2   O candidato ainda não graduado deverá enviar junto com os documentos mencionados no item 
7.7, uma declaração da respectiva IES em papel timbrado, de estar cursando o último semestre do 
curso da área profissional pretendida com data de colação de grau até 27/02/2014 sob pena de não 
acatamento da sua matrícula. 
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7.7.3 No caso de brasileiro graduado no exterior, deverá entregar junto com os documentos 
mencionados no item 7.7, documentação que comprove revalidação do diploma ou a revalidação 
em andamento, sob pena de não acatamento da sua inscrição. 

7.8 O candidato estrangeiro deverá apresentar visto permanente no país e ser graduado em IES 
reconhecida pelo MEC-SESU ou com diploma validado no Brasil. 

7.9 Caso o candidato não entregue as fotocópias dos documentos referidos no item 7.7, no ato da 
entrevista, será automaticamente desclassificado do processo seletivo. 

 
8. Da Aprovação e Classificação: 

 
8.1 Cada candidato terá no final uma média ponderada entre a Prova Objetiva (peso 6), a Avaliação do 

Curriculum Vitae (peso 1) e a Entrevista (peso 3); 
8.2 Serão aprovados os profissionais que obtiverem no mínimo nota 6,0 (seis) na média geral; 
8.3 Serão classificados para participarem do curso os profissionais que obtiverem as médias finais mais 

elevadas, obedecendo a ordem de classificação e quantidade de vagas estabelecidas por este edital 
(item 02); 

8.4 Em caso de empate será dada a prioridade ao profissional que obtiver maior nota na entrevista. 
Persistindo o empate terá preferência o profissional que obtiver maior nota na Prova Objetiva e por 
fim, caso persista ainda o empate, terá preferência o profissional com mais idade; 

8.5 Em caso de desistência de candidatos serão convocados os candidatos subsequentes, obedecendo à 
ordem de classificação final. 

8.6 Não haverá revisão de notas de nenhuma das etapas do concurso. 
 

9. Resultado Final: 
 

9.1 O resultado final do processo seletivo será divulgado, no site do IMIP www.imip.org.br ; no site 
www.sustente.org.br e afixado na Coordenação de Ensino do IMIP até o dia 18 de fevereiro de 
2014. 

 
10. Das Matriculas: 

 
10.1 Serão realizadas obedecendo à ordem de classificação dos aprovados, na Coordenação de Ensino do 

IMIP – Subsolo do Hospital Dom Pedro II, Rua dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife/PE, nos dias 24 
a 27 de fevereiro de 2014, das 8h às 12h e das 14h às 16h; 

10.2 Os candidatos que não se matricularem até às 16h do dia 27 de fevereiro de 2014 serão 
considerados desistentes, sendo chamados os candidatos subsequentes, obedecendo-se à ordem de 
classificação. 

10.3 O candidato deverá apresentar no ato da matrícula: 
- Original  do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclusão de Curso de Graduação, sem nenhuma 

pendência com a Instituição de Ensino de Origem e com conclusão até 27 de fevereiro de 2014; 
- Original  Carteira do Registro Geral (RG); 
- Original  Carteira do CPF; 
- Original  Título de Eleitor, com o comprovante da última eleição; 
- Original da Carteira Reservista; 
- Original e fotocópia da Carteira do Conselho de Classe definitivo ou provisório; 
- Duas fotografias 3x4; 
- Contrato da Residência Assinado (disponibilizado pelo IMIP). 
 

11. Do Curso: 
 

11.1 O curso será realizado em Recife, contando com estágios em outros municípios da região 
metropolitana e interior do Estado, com duração de 02 (dois) anos e em regime de tempo integral, com 
carga horária semanal de 60 horas, das quais 12 horas correspondem a plantão semanal, perfazendo 
um total mínimo de 5.760 horas. A carga horária total compreende as atividades teóricas, teórico-
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práticas e didáticas complementares, incluindo disciplinas básicas, seminários, estudos de caso 
familiar, apresentação de casos clínicos, aulas expositivas e disciplinas optativas. 

11.2 A grade curricular poderá sofrer alterações no decorrer do curso para as adequações de novas 
técnicas ou outras mudanças que se fizerem necessárias, com vista a melhorar o desempenho do corpo 
discente, sem prejuízo do fim que se propõe. 

11.3 Ao término do curso, o residente deverá apresentar trabalho em formato de artigo para publicação. A 
nota mínima de aproveitamento em cada rodízio será de 07 (sete). 

 
12. Das Considerações Finais: 

 
12.1  Assinado o Termo de Compromisso, fica o profissional residente obrigado a cumprir o 

Regimento Interno da Residência do IMIP. 
12.2 Em acordo com legislação vigente será paga aos residentes uma bolsa mensal no valor de R$ 

2.976,26 (dois mil novecentos e setenta e seis reais e vinte seis centavos).  
12.3 As férias anuais de 30 (trinta) dias, serão estabelecidas pela COREMU (Comissão de 
Residência Multiprofissional do IMIP). 

12.4 Fica terminantemente proibida a acumulação de bolsas de estudo, independente dos valores e da 
instituição. 

12.5 Os documentos dos candidatos não classificados estarão a disposição dos interessados no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias a contar do início do Programa, as quais após o referido prazo 
deverão ser destruídos se não solicitados oficialmente. 

12.6 Este presente edital estará sujeito a modificações em seu todo ou em parte, mediante aviso prévio 
de 03 (três) dias, afixados no quadro de aviso da Coordenação de Ensino do IMIP, no site do 
IMIP: www.imip.org.br  e no site www.sustente.org.br, até a divulgação do resultado final do 
presente processo seletivo. 

12.7 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão examinadora do processo seletivo.  
 
 
 
 

Recife, 06 de janeiro de 2014. 
 
 
 

Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Moraes 
Presidente do IMIP 

 
 
 
 
 
 
ANEXO I – Conteúdo Programático das Provas Objetivas  
 
1 - Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
 
 
 
Saúde Coletiva: 
 
-Políticas de Saúde; 
-Saúde e Meio Ambiente; 
-Educação em Saúde e Mobilização Comunitária; 
-Vigilância Epidemiológica e Sanitária; 
-Planejamento e Gestão em Saúde; 
-Assistência Integral à Criança e Adolescente; 
-Assistência Integral à Saúde da Mulher; 

-Assistência Integral à Saúde do Adulto e Idoso. 
 
Enfermagem: 
 
- Lei do exercício profissional de enfermagem (código de 
ética e bioética); 
- Assistência de enfermagem nos ciclos de vida: atenção ao 
idoso, adolescente, criança, mulher, homem, de atenção as 
DST/AIDS, a diabetes e hipertensão, tuberculose, 
hanseníase); 
- Programa nacional de imunização; 
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- Medidas profiláticas de controle, eliminação e erradicação 
das doenças; 
- Doenças emergentes; doenças de notificação compulsória; 
- Curativos e feridas; 
- Controle de avaliação dos meios de esterilização físico e 
químico. 
 
Fisioterapia: 
 
- Prática profissional e aspectos éticos do fisioterapeuta; 
- O fisioterapeuta e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF); 
- Saúde da criança: promoção, prevenção e intervenção da 
Fisioterapia no contexto da atenção básica; 
- Saúde da adolescente: promoção, prevenção e intervenção 
da Fisioterapia no contexto da atenção básica; 
- Saúde da mulher: promoção, prevenção e intervenção da 
Fisioterapia no contexto da atenção básica; 
- Saúde do adulto: promoção, prevenção e intervenção da 
Fisioterapia no contexto da atenção básica; 
- Saúde do idoso: promoção, prevenção e intervenção da 
Fisioterapia no contexto da atenção básica. 
 
Fonoaudiologia: 
 
- Prática profissional e aspectos éticos da Fonoaudiologia; 
- Trabalho fonoaudiólogo baseado na Política Nacional de 
Promoção da Saúde; 
- Trabalho fonoaudiólogo baseado na Política Nacional de 
Segurança e Saúde do 
Trabalhador; 
- O fonoaudiólogo inserido no Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF); 
- Promoção, prevenção e intervenção no contexto da 
atenção básica nos ciclos de vida: 

- Saúde da Criança; 
- Saúde do Adolescente 
- Saúde da Mulher 
- Saúde do Adulto 

 
 
 
Nutrição:  
 
- Anemia Carencial ; 
- Hipovitaminose A - Carência Nutricionais; 
- Diarreia Aguda e Persistente; 
- Nutrição no Idoso; 
- Avaliação Nutricional nos Ciclos de Vida; 
- Nutrição da Gestante; 
- Aleitamento Materno; 
- DEP; 

- Obesidade Infantil; 
- Doenças Crônicas (DM,HAS, Câncer); 
- Alimentação no 1º ano de Vida; 
- Prematuridade. 
 
Odontologia: 
 
- Epidemiologia das doenças bucais no Brasil; 
- Vigilância em Saúde Bucal; 
- Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal; 
- A saúde bucal e a Estratégia Saúde da Família; 
- Recursos humanos em Saúde Bucal e suas competências; 
- Vigilância sanitária: biossegurança nos serviços 
odontológicos; 
- Atenção integral às crianças, às gestantes, ao adulto e ao 
idoso. 
 
Psicologia: 
 
- Políticas de saúde mental; 
- História natural da doença e epidemiologia social; 
- Diretrizes básicas do Programa de Saúde da Família; 
- Psicologia Preventiva e institucional; 
- O trabalho do psicólogo Hospitalar; 
- O trabalho do psicólogo clínico; 
- Características do paciente hospitalizado; 
- Tanatologia; 
- Psicopatologia; 
- Conceitos básicos de psicanálise; 
- O trabalho do psicólogo nas diversas áreas de atuação; 
- Tipos de entrevistas em psicologia; 
- Psicoterapia breve; 
- Psicossomática; 
- Ética profissional do psicólogo. 
 
Serviço Social: 
 
− Estado, Questão Social e Política Social 
− Seguridade social: saúde, previdência e assistência 
− Projeto Ético Político, Código de Ética e Lei de 
Regulamentação 
− A interdisciplinaridade na saúde 
− Reforma sanitária e Sistema Único de Saúde 
− Pesquisa em Serviço Social – método de pesquisa 
qualitativa e quantitativa 
− Violência e saúde 
− Serviço Social na contemporaneidade  
− Apoio Matricial, Projeto Terapêutico Singular, Equipe de 
Referência, Projeto Saúde do Território, Clínica Ampliada. 
− Acolhimento 
− Serviço Social e Atenção Básica 

 
 
2 - Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental 
 
 

Saúde Coletiva: 
 

− Políticas de Saúde; 
− Saúde e Meio Ambiente; 
− Educação em Saúde e Mobilização Comunitária; 
− Vigilância Epidemiológica e Sanitária; 
− Planejamento e Gestão em Saúde; 
− Assistência Integral à Criança e Adolescente; 
− Assistência Integral à Saúde da Mulher; 
− Assistência Integral à Saúde do Adulto e Idoso. 

 
Enfermagem: 

 
− Processo histórico da psiquiatria no Brasil; 
− Aspectos éticos e legais na enfermagem em Saúde 

Mental; 
− Gerenciamento em enfermagem na saúde mental; 
− Psicofármacos; 
− Emergência psiquiátrica; 
− Cenário extra- hospitalar e serviços substitutivos; 
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− Uso das drogas; 
− Suicídio; 
− Intervenções de enfermagem à pessoa com 

manifestações de comportamento decorrentes de 
esquizofrenia e transtornos delirantes; 

− Intervenções de enfermagem à pessoa com 
manifestações de comportamento decorrentes de 
transtornos de humor; 

− Intervenções de enfermagem à pessoa com 
manifestações de comportamento decorrentes de 
transtorno da personalidade; 

− Intervenções de enfermagem à pessoa com transtorno 
de ansiedade; 

− Eletroconvulsoterapia; 
− A relação da família com o portador de transtorno 

mental; 
− Exame e avaliação psíquica; 
− Os grupos como proposta de tratamento em saúde 

mental. 
 
 

Serviço Social 
− Estado, Questão Social e Política Social; 
− Seguridade Social: saúde, previdência e assistência; 
− Projeto Ético Político, Código de Ética e Lei de 

Regulamentação; 
− A interdisciplinaridade na saúde; 
− Reforma sanitária e Sistema Único de Saúde; 
− Pesquisa em Serviço Social – método de pesquisa 

qualitativa e quantitativa; 
− Violência e saúde; 
− Serviço Social na contemporaneidade; 
− Reforma psiquiátrica; 
− Serviço Social e Saúde Mental. 

 
 
 

Psicologia 
− Psicopatologia; 
− Reforma Psiquiátrica; 
− Teorias e técnicas psicoterápicas; 
− Teoria da crise; 

− Psicologia do desenvolvimento; 
− Psicologia clinica; 
− Teorias da personalidade; 
− Código de ética profissional do psicólogo. 

 
Terapia Ocupacional 

 
− Código de Ética; 
− Saúde mental: conceito, promoção, prevenção;  
− Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no 

Brasil; 
− Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, 

compreensão do sofrimento psíquico e 
interdisciplinaridade; 

− Álcool, tabagismo, crack e outras drogas e redução de 
danos; 

− Noções básicas de psicopatologia;  
− CAPS - Centro de Atenção Psicossocial; 
− Tendências atuais da Terapia Ocupacional e 

perspectivas; 
− Doutrina e prática da Teoria Ocupacional aplicada à 

Saúde mental; 
− A Terapia Ocupacional nas diversas modalidades de 

atendimento: hospital psiquiátrico especializado, 
unidade psiquiátrica no hospital geral, ambulatório, 
oficina, abrigada, centros de convivência; programas 
comunitários,  

− Centro de Atenção Psicossocial: métodos, objetivos, 
indicações, limitações. 

 
Educador Físico 

 
− Intervenção do profissional de Educação Física na 

área da saúde; 
− Equipe multidisciplinar e a atuação do profissional 

de Educação Física; 
− Prescrição de exercício físico para diferentes 

populações; 
− Educação Física adaptada no contexto terapêutico; 
− Avaliação de risco cardiovascular para a prática de 

exercícios físicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso 
 
Saúde Coletiva: 
 
- Políticas de Saúde; 
- Saúde e Meio Ambiente; 
- Educação em Saúde e Mobilização Comunitária; 
- Vigilância Epidemiológica e Sanitária; 
- Planejamento e Gestão em Saúde; 
- Assistência Integral à Criança e Adolescente; 
- Assistência Integral à Saúde da Mulher; 
- Assistência Integral à Saúde do Adulto e Idoso. 
 

Enfermagem: 

 
- Lei do exercício profissional de enfermagem (código de 
ética e bioética); 
- Assistência de enfermagem; 
- Gerenciamento em enfermagem; 
- O enfermeiro inserido Serviço de Atenção Domiciliar 
(SAD); 
- Medidas profiláticas de controle, eliminação e erradicação 
das doenças; 
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- Curativos e feridas; 
- Controle de avaliação dos meios de esterilização físico e 
químico. 
- Atendimento de emergência  
- Cenário extra- hospitalar e serviços substitutivos 

 

Fisioterapia: 

 
- Prática profissional e aspectos éticos do fisioterapeuta; 
- Alterações gerontológicas e seu impacto funcional; 
- Promoção de saúde, prevenção de doenças do indivíduo 

idoso no contexto da fisioterapia; 
- O processo avaliativo do idoso na fisioterapia; 
- Instabilidade postural e quedas em idosos e a abordagem 

fisioterapêutica; 
- Acidente Vascular Encefálico e a abordagem da 

fisioterapêutica; 
- Doenças reumatológicas no idoso e a abordagem da 

fisioterapêutica;  
- Doenças do aparelho respiratório no idoso e a intervenção 

fisioterapêutica; 
- Demências e a abordagem da fisioterapêutica; 
- Síndrome da imobilidade no leito e a abordagem 

fisioterapêutica; 
- Manejo não farmacológico da dor no idoso; 
- Dispositivos auxiliares para ajudar a independência 

funcional do idoso; 
- A transdiciplinariedade no atendimento ao idoso; 
- O fisioterapeuta inserido Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF); 
- O fisioterapeuta inserido Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD); 
- Cuidados Paliativos em idosos. 

Terapia Ocupacional: 

 
- Código de Ética.  
- Senilidade e Senescência; 
-Terapia Ocupacional na abordagem ao idoso hospitalizado, 
ambulatorial e em domicilio; 
- Terapia Ocupacional e a abordagem ao idoso com 
demência e Parkinson; 
- A Terapia Ocupacional e a abordagem do idoso com 
Síndrome da imobilidade; 
- A Terapia Ocupacional no manejo do idoso com distúrbio 
de comportamento; 
- O processo avaliativo do idoso na Terapia Ocupacional; 
- A Terapia Ocupacional e a analise da atividade; 
- A Terapia Ocupacional e a abordagem do idoso com 
seqüela de Acidente Vascular Encefálico; 
- Tecnologia Assistiva e Acessibilidade; 
- A Terapia Ocupacional na assistência familiar e aos 
cuidados do idoso;  
- Política Nacional de Atenção a Saúde do Idoso. 
 
Fonoaudiologia: 

 
- Prática profissional e aspectos éticos da Fonoaudiologia; 
- Aspectos cognitivos, da deglutição e linguagem do idoso; 
- A avaliação fonoaudiológica do paciente idoso; 
- A intervenção fonoaudiológica do paciente idoso; 
- A prática fonoaudiológica no âmbito hospitalar, domiciliar 
e ambulatorial; 
- O trabalho fonoaudiólogico baseado na Política Nacional 
de Promoção à saúde do idoso; 

 
Educação Física: 

 
− Intervenção do profissional de Educação Física na área 

da saúde; 
− Equipe multidisciplinar e a atuação do profissional de 

Educação Física; 

− Prescrição de exercício físico para diferentes 
populações; 

− Educação Física adaptada no contexto terapêutico; 

− Avaliação de risco cardiovascular para a prática de 
exercícios físicos; 

Nutrição:  

 
- Aspectos éticos da Nutrição; 
- Bioética e Nutrição em Cuidados Paliativos; 

- Promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação 
do indivíduo no contexto da Nutrição; 

- O nutricionista inserido no Serviço de Atenção Domiciliar 
(SAD); 
- Avaliação do estado nutricional de adultos e idosos; 
- Avaliação do estado nutricional do adulto e idoso em 
cuidado paliativo; 
- Cardiopatias; Obesidade e Síndrome Metabólica; Diabetes 
Mellitus; Doenças do trato gastrointestinal e glândulas 
anexas; Nefropatias; Pneumopatias; Neuropatias; Distúrbios 
Reumáticos; HIV/AIDS; Oncologia; Carências nutricionais. 
- Noções básicas sobre Terapia Nutricional Enteral e 
Parenteral 
- Recomendações Nutricionais para Idosos 
- Fatores que interferem no estado nutricional do Idoso 
  
Psicologia: 
 
- Psicopatologia 
- Teorias e técnicas psicoterapicas 
- Teoria da crise 
- Psicologia do desenvolvimento 
- Psicologia clinica 
- Psicologia hospitalar 
- Teorias da personalidade 
- Código de ética profissional do psicólogo 

 

Serviço Social: 

 

 - Estado, Questão Social e política social 
- Seguridade social: saúde, previdência e assistência 
- Projeto Ético Político, Código de Ética e Lei de 
Regulamentação 
- A interdisciplinaridade na saúde 
- Reforma sanitária e Sistema Único de Saúde 
- Pesquisa em Serviço Social – método de pesquisa 
qualitativa e quantitativa 
- Violência e saúde 
- Serviço Social na contemporaneidade  
- Envelhecimento saudável  
- Família e intergeracionalidade  
- Legislação e rede de proteção ao idoso 
 

Odontologia: 

 
− Políticas públicas de relevância para a saúde do idoso  
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− Humanização e acolhimento à pessoa idosa  
− Multi e interdisciplinaridade dos profissionais de saúde 

na atenção à saúde do idoso. 
− Distúrbios sistêmicos e a pessoa idosa. 
− Epidemiologia das doenças bucais na pessoa idosa. 
− Odontogeriatria: desafios e conflitos 
− Terapêutica na Odontogeriatria 
− Urgências odontológicas e a pessoa idosa 
− Doenças bucais mais frequentes no idoso 
− Exames complementares no paciente idoso. 

 

Farmácia: 

 
− Assistência Farmacêutica 
− Farmácia Clínica 
− Farmacotécnica 
− Farmacovigilância 
− Manipulação de Nutrição Parenteral 
− Manipulação de Antineoplásicos 
− Controle das infecções hospitalares 
− Farmacoepidemiologia e Pesquisa Clínica com 

Medicamentos 
− Farmacologia dos diversos sistemas 
− Ética de Bioética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Programa de Residência Multiprofissional em Clínica Especializada/ Cuidados Paliativos 
 
Saúde Pública: 
 
- Políticas de Saúde; 
- Saúde e Meio Ambiente; 
- Educação em Saúde e Mobilização Comunitária; 
- Vigilância Epidemiológica e Sanitária; 
- Planejamento e Gestão em Saúde; 
- Assistência Integral à Criança e Adolescente; 
- Assistência Integral à Saúde da Mulher; 

- Assistência Integral à Saúde do Adulto e Idoso. 
 

Educação Física: 

 
− Intervenção do profissional de Educação Física na área 

da saúde; 
− Equipe multidisciplinar e a atuação do profissional de 

Educação Física; 
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− Prescrição de exercício físico para diferentes 
populações; 

− Educação Física adaptada no contexto terapêutico; 

− Avaliação de risco cardiovascular para a prática de 
exercícios físicos; 

 

Enfermagem: 

 
− Lei do exercício profissional de enfermagem (código de 

ética e bioética); 
− Assistência de enfermagem; 
− Gerenciamento em enfermagem; 
− O enfermeiro inserido Serviço de Atenção Domiciliar 

(SAD); 
− Medidas profiláticas de controle, eliminação e 

erradicação das doenças; 
− Curativos e feridas; 
− Controle de avaliação dos meios de esterilização físico 

e químico. 
− Atendimento de emergência  
− Cenário extra- hospitalar e serviços substitutivos 

 

Farmácia: 

 
− Assistência Farmacêutica 
− Farmácia Clínica 
− Farmacotécnica 
− Farmacovigilância 
− Manipulação de Nutrição Parenteral 
− Manipulação de Antineoplásicos 
− Controle das infecções hospitalares 
− Farmacoepidemiologia e Pesquisa Clínica com 

Medicamentos 
− Farmacologia dos diversos sistemas 
− Ética de Bioética 

 

Fisioterapia:  

 
− Prática profissional e aspectos éticos do fisioterapeuta; 
− Noções básicas de Cuidados Paliativos (Definição e 

Princípios); 
− Avaliação funcional em Cuidados Paliativos 
− Manejo não farmacológico da dor em Cuidados 

Paliativos; 
− Manejo fisioterapêutico da dispneia em Cuidados 

Paliativos; 
− Manejo fisioterapêutico das doenças neurológicas  
− Manejo fisioterapêutico das doenças oncológicas; 
− Síndrome da imobilidade no leito e impacto funcional; 
− A transdisciplinaridade no atendimento ao idoso; 
− Promoção de saúde, prevenção de doenças e 

reabilitação do indivíduo no contexto da fisioterapia; 
− O fisioterapeuta inserido Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF); 
− O fisioterapeuta inserido Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD); 

 

Fonoaudiologia: 

 

− Prática profissional e aspectos éticos da 
Fonoaudiologia; 

− Promoção de saúde, prevenção de doenças e 
reabilitação do indivíduo no contexto da 
fonoaudiologia; 

− Trabalho fonoaudiólogo baseado na Política Nacional 
de Promoção da Saúde; 

− O fonoaudiólogo inserido Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF); 

− O fonoaudiólogo inserido Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD); 

− O fonoaudiólogo inserido em Centro de Reabilitação 

 

Nutrição:  

 
− Aspectos éticos da Nutrição; 
− Bioética e Nutrição em Cuidados Paliativos; 
− Promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação 

do indivíduo no contexto da Nutrição; 
− O nutricionista inserido no Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD); 
− Avaliação do estado nutricional de adultos e idosos; 
− Nutrição nas diferentes fases da vida (gestante e lactante, 

criança e Adolescente, adulto e idoso); 
− Avaliação do estado nutricional do adulto e idoso em 

Cuidado Paliativo; 
− Cardiopatias; Obesidade e Síndrome Metabólica; 

Diabetes Mellitus; Doenças do trato gastrointestinal e 
glândulas anexas; Nefropatias; Pneumopatias; 
Neuropatias; Distúrbios Reumáticos; HIV/AIDS; 
Oncologia; Carências nutricionais. 

− Noções básicas sobre Terapia Nutricional Enteral e 
Parenteral 

 

Psicologia: 

 
− Psicopatologia 
− Teorias e técnicas psicoterápicas 
− Teoria da crise 
− Psicologia do desenvolvimento 
− Psicologia clinica 
− Psicologia hospitalar 
− Teorias da personalidade 
− Código de ética profissional do psicólogo 

 

 

 

Odontologia: 

 
− Cuidados paliativos- conceito e histórico 
− Exames complementares: Hemograma- interpretação 

clínica; Radiologia odontológica em âmbito 
hospitalar  

− Pacientes oncológicos 
− Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade 
− Odontologia na unidade de terapia intensiva 
− Cardiopatias: complexidades envolvidas com 

procedimentos odontológicos 
− Distúrbios de coagulação- conduta odontológica 
− Diabetes melito- conduta odontológica 
− Nefropatias- conduta odontológica 
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− Infecções odontogênicas em pacientes 
sistemicamente comprometidos 

 

Serviço Social: 

 
− Estado, Questão Social e Política Social 
− Seguridade social: saúde, previdência e assistência. 
− Projeto Ético Político, Código de Ética e Lei de 

Regulamentação. 
− A interdisciplinaridade na saúde 
− Reforma sanitária e Sistema Único de Saúde 
− Pesquisa em Serviço Social – método de pesquisa 

qualitativa e quantitativa 
− Violência e saúde 
− Serviço Social na contemporaneidade  
− Família: capacidade protetiva e responsabilização  

− Direitos previdenciários e sócio jurídicos  
− Atuação do serviço social nos cuidados paliativos  

 

Terapia Ocupacional: 

 
− Código de Ética.  
− Tecnologia Assistiva; 
− Acessibilidade; 
− Terapia Ocupacional hospitalar; 
− Terapia Ocupacional em Cuidados Paliativos; 
− Terapia Ocupacional e a assistência ao cuidador; 
− O Terapeuta Ocupacional inserido Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF); 
− O Terapeuta Ocupacional inserido Serviço de 

Atenção Domiciliar (SAD); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Programa de Residência Multiprofissional em Reabilitação Física  
 
 
Saúde Coletiva: 
 
− Políticas de Saúde; 
− Saúde e Meio Ambiente; 
− Educação em Saúde e Mobilização Comunitária; 

− Vigilância Epidemiológica e Sanitária; 
− Planejamento e Gestão em Saúde; 
− Assistência Integral à Criança e Adolescente; 
− Assistência Integral à Saúde da Mulher; 
− Assistência Integral à Saúde do Adulto e Idoso. 

 
Fisioterapia: 
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− Conhecimentos específicos básicos: anatomia, 

fisiologia, semiologia e propedêutica dos sistemas: 
locomotor, vascular e neurológico, escalas de 
avaliação validadas na área da Fisioterapia; 

− Desenvolvimento motor normal e patológico, e 
Controle Motor; 

− Política Nacional da Pessoa com Deficiência Física; 
− Fisioterapia Aquática (Piscina Terapêutica); 
− Fisiopatologia e tratamento em Lesão Medular, 

Acidente Vascular Encefálico, Trauma Crânio 
Encefálico, Paralisia Cerebral, Mielomeningocele, 
Atraso do Desenvolvimento Neuromotor, Pé Torto 
Congênito, Doenças Neuromusculares e 
Malformações Congênitas, Ataxias, Poliomielite e 
Síndrome Pós Polio, Plexopatias, Síndrome de 
Guillian- Barré, Amputados;  

− Fisioterapia nas afecções traumato-ortopédica, 
reumatológicas, ginecológicas e uroproctológica; 

− Marcha normal: ciclo e fases da marcha, cinemática e 
cinética; Alterações patológicas da Marcha; Terapia 
de Suspensão de Peso Corporal; 

− Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM) e 
Bloqueios Periféricos; 

− Tecnologia assistiva, órteses, próteses, dispositivos e 
adaptações; 

− Abordagens fisioterapêuticas: gerais e específicas nos 
três níveis de atenção à saúde e o trabalho 
multiprofissional. 

 
Fonoaudiologia 
 
− Anatomofisiologia da voz, fala, deglutição, audição e 

equilíbrio; 
− Avaliação, diagnóstico e tratamento em motricidade 

orofacial; 
− Avaliação, diagnóstico e tratamento da voz clínica, 

profissional e em fononcologia; 
− Avaliação, diagnóstico e tratamento das disfagias 

mecânicas e neurogênicas; 
− Avaliação, diagnóstico e tratamento dos distúrbios de 

linguagem associados aos processos adquiridos, 
neurogênicos e degenerativos; 

− Prevenção e diagnóstico da função auditiva e 
vestibular; seleção, adaptação de Aparelho de 
Amplificação Sonora e Individual (AASI) e Implante 
coclear; 

− Bases teóricas, conceituais e operacionais da 
fonoaudiologia nas políticas públicas e na saúde 
coletiva. 

 

Terapia ocupacional:  
 
− Conhecimentos específicos básicos: anatomia, 

fisiologia do sistema locomotor, neuroanatomia, 
semiologia e propedêutica neurológica e ortopédica; 

− Desenvolvimento neuropsicomotor, habilidades 
motoras gerais e patologias neurológicas e traumato-
ortopédicas na infância e no adulto; 

− Terapia Ocupacional em reabilitação, sua história e 
relação com práticas atuais. 

− Terapia ocupacional e as disfunções físicas: clínica 
de neurologia e traumato-ortopedia na infância e no 
adulto;  

− Recursos, técnicas, análise de atividades e condutas 
em Terapia Ocupacional; 

− Avaliação de Desempenho Ocupacional: áreas, 
componentes e contextos. 

− Aplicação de Testes de Desempenho Ocupacional e 
avaliações gerais e específicas;  

− Procedimentos, intervenções e estratégias na clínica 
da Terapia Ocupacional na infância e no adulto com 
disfunções físicas;   

− Abordagens terapêuticas ocupacionais: gerais e 
especificas nos três níveis de atenção à saúde; 

− Tecnologia assistiva, órteses, próteses, dispositivos e 
adaptações: conceito, prescrição, avaliação, 
confecção e aplicação. 

 
Psicologia:  
 

− Desafios da formação e exercício profissional do 
psicólogo; 

− Conhecimentos acerca da legislação e direitos dos 
deficientes físicos e de pacientes portadores de 
doenças crônicas;  

− Abordagens psicológicas e intervenções em terapias 
individuais e grupais; 

− Conhecimento básico sobre Neuropsicologia;  

− Psicologia da saúde e intervenções em hospitais 
públicos;  

− Conhecimento acerca de Reabilitação Cognitiva;  

− Trabalho multiprofissional;  

− Abordagens Psicológicas e o Sistema Único de 
Saúde;  

− Repercussões Psicossociais do adoecimento para o 
paciente e família/cuidadores; 

− Conhecimento sobre Psicopatologia, Doenças 
Neurológicas e Psiquiátricas. 

 
 
 
 
 
 
6- Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva  
 
Política, planejamento, gestão e avaliação em saúde:  
 

− As Políticas de Saúde no Brasil (de suas origens ao Sistema 
Único de Saúde – SUS); 

− O movimento da Reforma Sanitária; 
− Marcos legais do SUS; 

− Financiamento do SUS; 
− Modelos de Atenção à Saúde; 
− Gestão do SUS (descentralização, regionalização e 

participação social); 
− Pacto pela saúde; 
− Políticas e Programas do SUS; 
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− Conceitos e Finalidades da Avaliação em Saúde. 
 
 
 
Noções de epidemiologia: 
 

− Histórico, conceitos e finalidades; 
− Transição Demográfica e Epidemiológica; 
− Processo saúde doença; 

− Medidas de ocorrência de doença (incidência, prevalência e 
letalidade); 

− História natural da doença e determinantes sociais; 
− Indicadores da situação de saúde; 
− Tipologia de estudos epidemiológicos; 
− Sistemas de Informação em Saúde; 
− Epidemiologia das doenças transmissíveis e das doenças 

crônicas; 
− Vigilância em Saúde; 
− Promoção da Saúde.  

 
7- Programa de Residência de Enfermagem em Saúde da Mulher, com ênfase em Obstetrícia, do 
Hospital Maternidade Petronila Campos/ São Lourenço da Mata  
 
 
Saúde Coletiva: 
 
- Políticas de Saúde; 
- Saúde e Meio Ambiente; 
- Educação em Saúde e Mobilização Comunitária; 
- Vigilância Epidemiológica e Sanitária; 
- Planejamento e Gestão em Saúde; 
- Assistência Integral à Criança e Adolescente; 
- Assistência Integral à Saúde da Mulher; 
- Assistência Integral à Saúde do Adulto e Idoso. 
 
 
Enfermagem: 
 
− Ética/Bioética e Deontologia em Enfermagem: 

Aspectos éticos e Legislação Aplicada Profissional de 
Enfermagem;  

−  Administração aplicada a Enfermagem;  
− Sistematização da Assistência em Enfermagem e 

Processo de Enfermagem; 
− Biossegurança: Prevenção e controle de infecção 

hospitalar;  
− Fundamentos de Enfermagem; 
− Sistema Único de Saúde (SUS); 
− Políticas de saúde voltadas para a saúde da mulher no 

período sexual e reprodutivo; 
− Anatomia e fisiologia do Sistema Reprodutor 

Feminino; 
− Fisiologia do Ciclo menstrual; 
− Alterações e adaptações do organismo materno no 

período gestacional; 
− Assistência de enfermagem ao pré-natal de baixo 

risco; 
− Assistência de enfermagem ao exame citopatológico; 
− Doenças Sexualmente transmissíveis; 
− Gestação patológica: Incompetência Istmo-Cervical, 

diabetes gestacional, síndromes hipertensivas na 
gestação, cardiopatia na gestação, Distúrbios do 
líquido amniótico, Ruptura prematura das 
membranas, infecções; 

− Asssistência de enfermagem ao trabalho de parto e 
parto; 

− Manejo de enfermagem no Aleitamento materno e 
nas principais dificuldades; 

− Planejamento familiar e Métodos contraceptivos; 
− Puerpério Normal e Patológico; 
− Hemorragias no período gestacional; 
− Câncer Genital feminino; 
− Câncer de mama; 
− Câncer de colo uterino; 
− Climatério. 



 

 

 
 

 


