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EDITAL Nº 12, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA EBSERH 
EDITAL Nº 04/2020 - RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 

 UNI E MULTIPROFISSIONAL 2020/2021 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

História das políticas de saúde no Brasil. Reforma sanitária brasileira. Sistema Único de Saúde (SUS): organização e 
funcionamento. Controle Social do SUS. Redes de Atenção à Saúde. Epidemiologia da saúde. Vigilância em Saúde. 
Promoção da Saúde e seus fundamentos. Estratégia Saúde da Família e Política Nacional de Atenção Básica. Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde. Política Nacional de Humanização. Atenção integral à saúde dos povos 
indígenas, ciganos, das pessoas privadas de liberdade, da população em situação de rua e população negra. Saúde 
integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Qualidade e segurança no cuidado em saúde. Avaliação 
em saúde. Bioética. Segurança do Paciente. Liderança no Trabalho; Modelos Assistenciais em Saúde: organização da 
assistência à saúde; Monitoramento de Indicadores de Estrutura, Processo e Resultados; Norma Regulamentadora 32 
(NR 32); Trabalho em equipe multidisciplinar. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conhecimentos Específicos: Ética e Legislação profissional; Cuidados Paliativos; Medidas da atividade física: métodos 
e técnicas; Recomendações de prática de atividade física em diferentes Grupos populacionais; 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; Epidemiologia da atividade física evidência para intervenção em programas de promoção 
da atividade física; Avaliação da aptidão física relacionada à saúde, prescrição e supervisão de exercícios físicos. 

 

ENFERMAGEM 

Conhecimentos Específicos: Ética e bioética em enfermagem: aspectos éticos e legais do exercício profissional.  
Semiologia geral e dos sistemas adulta e pediátrica. Fundamentos de Enfermagem. Biossegurança.  Sistematização da 
Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem. Ações de Enfermagem na prevenção e controle de infecção 
relacionada à assistência à saúde. Administração aplicada à enfermagem.  Conhecer os cuidados e riscos ao adulto, 
idoso e criança em uso de medicamentos; Imunizações. Cuidados de enfermagem à criança e ao adolescente; à mulher; 
ao adulto e ao idoso; ao homem; ao trabalhador.  Conhecer as indicações, contraindicações e os cuidados ao adulto, 
idoso e criança em uso de cateteres, sondas e ostomias: tubo orotraqueal, traqueostomia, gastrostomia, sonda enteral, 
sonda vesical, cateter venoso central, portocath, eletroconvulsoterapia; Identificar os cuidados ao adulto, idoso e criança 
em pré, trans e pós-operatório, analisando os fatores que podem porém risco a vida do paciente. Ações de enfermagem 
nas urgências e emergências. Saúde mental. Pesquisa em Enfermagem e Prática Baseada em Evidências. Segurança 
do paciente e do trabalhador. Manejo Clínico de acidentes por animais peçonhentos. 

 

FARMÁCIA 

Conhecimentos Específicos:  Legislação: Portaria MS de consolidação Nº 02/2017; Resoluções CFF 585 e 586, de 29 
de agosto de 2013; Código de Ética Farmacêutica. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de 
medicamentos; Assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Gestão e logística de medicamento e material hospitalar. 
Controle de Infecção Hospitalar e Antimicrobianos. Farmacovigilância: Reações adversas a medicamentos. Tecno 
vigilância. Farmácia Clínica x Atenção Farmacêutica, Princípios filosóficos e práticos. Processo de Cuidado aos Pacientes 
a nível ambulatorial e internados. Seguimento de Pacientes em Psiquiatria. Seguimento de Pacientes em Terapêutica 
Nutricional. Seguimento de Pacientes em Quimioterapia. Controle Terapêutico do Medicamento de índice Terapêutico 
estreito. Estudos de utilização de medicamentos. Princípios de Farmacoepidemiologia; Erros de medicação: tipos, causas 
e prevenção de erros e quase falha. Interpretação das Interações Medicamentosas. Orientação Farmacêutica aos 
Pacientes Internados e Ambulatorial, adesão ao tratamento medicamentoso. Seguimento de Pacientes em Pediatria. 
Seguimento de Pacientes em Cardiologia. Seguimento de Paciente Idoso. Centro de Informação sobre Medicamento. 

 

FÍSICA MÉDICA 

Conhecimentos Específicos: Física Geral, Eletromagnetismo, Mecânica Quântica, Física Moderna, Estrutura da 
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Matéria, Física Nuclear, Física das Radiações. 

 

FISIOTERAPIA 

Conhecimentos Específicos: A Fisioterapia e o aspecto biopsicossocial das coletividades humanas. Saúde funcional 
na atenção primária à saúde em todas as fases do ciclo da vida e em populações vulneráveis. Vigilância dos distúrbios 
cinesiofuncionais. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Avaliação funcional e atendimento do paciente crítico e 
não crítico. Programas e políticas públicas de saúde e a Fisioterapia. Métodos de avaliação funcional em fisioterapia 
cardiorrespiratória, neurofuncional e musculoesquelética do adulto. Diagnóstico cinético-funcional nas diversas 
enfermidades. Recursos e técnicas empregados nas afecções respiratórias, cardiovasculares, traumato-ortopédicas, 
neurológicas, reumatológicas e oncológico. Análise e interpretação de exames complementares na prática 
fisioterapêutica. Ética, deontologia e prática fisioterapêutica baseada em evidências. 

 
 

FONOAUDIOLOGIA 

Conhecimentos Específicos: Ética Profissional; Redes de Atenção à Saúde; Trabalho em Equipe e 
Interdisciplinaridade; Anatomofisiologia, avaliação, diagnóstico e intervenção em criança, adulto e idoso na Audiologia; 
Anatomofisiologia, avaliação, diagnóstico e intervenção em criança, adulto e idoso na linguagem; Anatomofisiologia, 
avaliação, diagnóstico e intervenção em criança, adulto e idoso na motricidade orofacial; avaliação, diagnóstico e 
intervenção em criança, adulto e idoso na Saúde Coletiva; Anatomofisiologia, avaliação, diagnóstico e intervenção em 
criança, adulto e idoso em voz; Anatomofisiologia, avaliação, diagnóstico e intervenção em criança, adulto e idoso na 
disfagia;  avaliação, diagnóstico e intervenção em criança, adulto e idoso na Fonoaudiologia Educacional; avaliação, 
diagnóstico e intervenção na Gerontologia; Anatomofisiologia, avaliação, diagnóstico e intervenção em criança, adulto e 
idoso na Fonoaudiologia Neurofuncional: avaliação, diagnóstico e intervenção em criança, adulto e idoso na 
Fonoaudiologia do Trabalho; Anatomofisiologia, avaliação, diagnóstico e intervenção em criança, adulto e idoso na 
Neuropsicologia; Anatomofisiologia, avaliação, diagnóstico e intervenção em criança, adulto e idoso na Fluência. 
Fonoaudiologia e terapia nutricional. Impacto da traqueostomia nas funções de fonação, fala e deglutição. Impacto da 
intubação orotraqueal nas funções de fonação, fala e deglutição. Indicação e interpretação de exames complementares: 
videoendoscopia da deglutição e videofluoroscopia da deglutição.  

 

NUTRIÇÃO 

Conhecimentos Específicos: Determinação das necessidades nutricionais. Terapia nutricional oral, enteral e parenteral. 
Dietas hospitalares de rotina, adaptações e modificações dietéticas. Terapia nutricional nas doenças do trato digestório, 
doenças inflamatórias intestinais, doenças pulmonares, hepatopatias, pancreatites aguda e crônica. Terapia nutricional 
em doenças autoimunes, endócrinas e metabólicas, nefropatias, síndrome nefrótica. Terapia nutricional nas doenças 
cardiovasculares. Terapia nutricional em cirurgias e traumatismos, oncologia, obesidade e carências nutricionais. Terapia 
Dialítica. Papel dos fatores nutricionais e do estresse oxidativo na patogênese das doenças crônicas. Dieta, microbiota e 
doenças crônicas. Características, digestão, absorção e metabolismo dos macronutrientes; Vitaminas e Minerais: 
Funções, recomendações, carências e excessos. Paciente crítico; Trauma e doenças hipermetabólicas; Doenças 
psiquiátricas; Transtornos alimentares. 

 

ODONTOLOGIA 

Conhecimentos Específicos: Anatomia de cabeça e pescoço. Fisiologia da hemostasia. Biossegurança em 
Odontologia. Cistos e tumores odontogênicos. Manifestações bucais de doenças infecciosas: bacterianas, virais e 
fúngicas. Manifestações bucais de doenças imunológicas. Manejo odontológico de pacientes com doença cardiovascular. 
Saúde bucal como fator de risco de doenças cardiovasculares, com foco principal na endocardite infecciosa. Normas 
para a prevenção da endocardite infecciosa decorrente do tratamento odontológico. Atenção odontológica nos pacientes 
oncológicos. Câncer de boca e lesões potencialmente malignas. Tomografia computadorizada em Odontologia. 

 

PSICOLOGIA 

Conhecimentos Específicos: Psicólogo e o campo das Políticas Públicas de Saúde: inserção e atuação do psicólogo 
no SUS. Atuação em equipe multiprofissional. Ética profissional do psicólogo. Atuação do psicólogo e suas 
especialidades. Formação do psicólogo no contexto e práticas da saúde. Saúde mental e atenção psicossocial. Psicologia 
clínico-hospitalar.  Avaliação psicológica no contexto ambulatorial, hospitalar e domiciliar. Registros técnicos. 
Psicoterapia: individual e em grupo. Trabalho do psicólogo junto à família. Cuidados paliativos. Comunicação. Luto e 
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perdas.   

 

SERVIÇO SOCIAL 

Conhecimentos Específicos: Seguridade Social, Serviço Social e Equipe multi/interdisciplinar, Significado Sócio-
Histórico da Profissão, Serviço Social e Sociedade, Instrumentalidade do Serviço Social, Ética e Legislação Profissional, 
Planejamento, Monitoramento e Avaliação de Planos, Programas e Projetos e Proteção aos segmentos sociais. A 
Reforma Psiquiátrica e Políticas de Saúde Mental no Brasil. Serviço Social contemporâneo. Determinações sociais do 
processo saúde- doença: a doença como processo social. Integralidade no processo saúde-doença. Normas de 
biossegurança nos serviços de saúde. Serviço Social e Instrumentalidade: relação teoria e prática. Atuação profissional 
do Assistente Social na Área de Saúde. 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

Conhecimentos Específicos: Ética e Legislação profissional; Terapia Ocupacional em Cuidados Paliativos; 
Fundamentação da prática e procedimentos clínicos da Terapia Ocupacional; Avaliação da autonomia, dependência e 
incapacidade funcional do adulto e idoso acamado;  Avaliação e adequação funcional em Terapia Ocupacional; Terapia 
Ocupacional na atenção primária à saúde;  Terapia Ocupacional nas disfunções neurológicas e sensoriais (do adulto e 
pediátrico);  Terapia Ocupacional em Saúde Mental e Redução de Danos;  Terapia Ocupacional na atenção à criança, 
adulto e ao idoso; Terapia ocupacional na assistência ao portador de neoplasia;  Terapia ocupacional na assistência ao 
paciente em cuidados paliativos. 

 


