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1 Introdução 

O presente documento apresenta uma sistematização das competências e habilidades 

que necessariamente devem ser desenvolvidas na formação de profissionais 

especialistas em Saúde da Família. 

O modelo que embasa esta sistematização apoia-se sobre os seguintes conceitos, 

genericamente reconhecidos como fundamentais para a atuação em Atenção Primária 

à Saúde (APS) em Geral e para a Estratégia de Saúde da Família (ESF) em especial: 

Responsabilidade sanitária: concebe-se que a equipe de APS tem responsabilidade 

sobre a saúde de uma população a ela vinculada.  Este conceito define um objetivo 

maior e intransferível das ESFs, de modo que delineia o campo e parametriza os 

recursos e práticas dos outros conceitos fundamentais da APS / ESF.  

Assim é que, para o alcance deste objetivo os profissionais das ESFs devem ser 

capazes de desenvolver o raciocínio epidemiológico e sócio-político sobre a 

realidade sanitária da população sob sua responsabilidade, identificando os meios 

mais efetivos e eficientes para proteger e promover a saúde desta população.  

Isso significa que os profissionais devem ser capazes de mapear e ranquear, em 

ordem de prioridade os problemas que são mais prevalentes e que possuem maior 

impacto sobre a saúde da população, desde os eventos ou desfechos patológicos até 

as suas causas mais profundas ou distais. Entende-se que, portanto, as equipes 

devem ser capazes de lidar com os conteúdos envolvidos no conceito de 

determinação social da saúde, na identificação dos recursos e redes sociais que 

se constituem no território de interação social própria da população atendida, assim 

como os instrumentos político-institucionais para sua ativação na prática do cuidado, 

proteção e promoção à saúde.  

Uma ESF que atua para proteger e promover a saúde da população necessariamente 

deve adotar uma abordagem integral do cuidado, entendida tanto no sentido de sua 

multidimensionalidade, que deve abranger as ações de reabilitação, tratamento, 

prevenção e promoção, no nível individual e coletivo, quanto na amplitude da 

abordagem clínica que, necessariamente, até para atender às necessidades de 

efetividade e eficiência, deve abranger a abordagem psíquica e social, a dimensão 

subjetiva dos sujeitos implicados no ato clínico. Vê-se surgir aqui, como um sentido 



 

 

 

8 

Competências dos profissionais de nível superior na ESF 

 

estruturante desta clínica, a perspectiva da autonomia individual e coletiva dos 

usuários e do autocuidado. Este conjunto de categorias pode ser sintetizado sob o 

marco da integralidade do cuidado. 

Entende-se que tal abordagem deve ser longitudinal, no sentido de estender-se ao 

longo de todos os ciclos de vida, desde a gestação até o envelhecimento e construir 

um forte vínculo com a população atendida. 

A APS deve atender à demanda espontânea, com alta resolutividade para a grande 

maioria dos problemas de saúde, assim como organizar e implementar de forma 

sistemática os programas de prevenção e promoção da saúde, de modo a abranger 

com efetividade o conjunto fundamental de necessidades de saúde da população. 

Para atingir esses objetivos a APS apoia-se em um conjunto amplo de tecnologias 

suaves, expressas, sobretudo, no conhecimento e nas capacidades interativas, 

comunicacionais e educativas dos profissionais e em um conjunto limitado de 

tecnologias duras, ou instrumentais. 

Compreende-se que, dadas essas características, a organização dos serviços e 

sistemas de saúde deve ter a ABS como a sua principal porta de entrada, o nível de 

primeiro contato com a população e o orientador do acesso aos demais níveis de 

serviços, onde se concentram conhecimentos clínicos especializados focalmente  e  

demais tecnologias instrumentais.  

A APS deve, a partir daí, igualmente, exercer a coordenação do cuidado, com os 

demais serviços e níveis do sistema, sem jamais perder o vínculo e a responsabilidade 

sanitária com os seus usuários, de modo a garantir a integralidade e a continuidade 

do cuidado. 

Esse conjunto conceitual que, reitere-se, é genericamente reconhecido como 

fundamental para a APS em geral e a ESF em particular, implica diretamente um 

amplo leque de conhecimentos e habilidades da clínica individual assim como da 

abordagem coletiva em seus âmbitos familiar, comunitário, cultural, territorial ou sócio-

político, que devem ser desenvolvidos para a qualificação dos seus profissionais. A 

estes conhecimentos e habilidades clínicos acrescem aqueles que representam meios 

necessários para o desempenho destas atividades-fim, tais como o planejamento, a 

programação, a avaliação e o monitoramento das atividades e o trabalho em 

equipe.  
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A sistematização que se segue baseou-se, portanto, na visão de APS descrita pela 

estrutura conceitual acima referida e em coerência com ela foi organizada em ciclos 

de vida, procurando compreender a abordagem dos agravos mais prevalentes e de 

maior impacto para a saúde da população brasileira assim com as ações preventivas 

e de promoção da saúde apropriadas para cada ciclo, dados os seus principais riscos 

e a existência de ações para o controle de riscos com evidências de efetividade e 

eficiência suficientes para a sua implantação sistêmica. 

Para o desenvolvimento de ações que visam ao aprimoramento contínuo da APS é 

necessário que, à partir da estrutura conceitual ora descrita, seja aprofundada a 

descrição do que é o desempenho esperado dos profissionais de APS no seu campo 

de ação. À essa capacidade de desempenhar de maneira eficiente o seu trabalho dá-

se o nome de competência1.  As competências em APS aqui abordadas, por sua vez, 

são definidas em termos de objetivos educacionais2, no sentido de dar a elas ainda 

maior objetividade, clareza e possibilidade de avaliação. Adotou-se para a presente 

sistematização as categorias e a terminologia de designação de objetivos 

educacionais criada por Bloom (1956).  

A reunião, organização e divulgação desse material visa subsidiar a divisão em 

módulos dos cursos de saúde da família da UNA-SUS, apoiar a estruturação da 

formação oferecida pela UNA-SUS no Programa Nacional de Valorização da Atenção 

Básica (PROVAB) e subsidiar o monitoramento das ações de educação permanente 

realizadas pelos municípios como parte dos compromissos assumidos na adesão ao 

Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) 
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2 Histórico 

O processo de elaboração pelo DEGES de documentos de referência sobre 

competências profissionais em saúde da família iniciou-se pela realização de oficinas 

de discussão com as Associações de Educação em Medicina (ABEM), Enfermagem 

(ABEEn) e Odontologia (ABENO) que aconteceram em 2006 e 2007 como parte das 

atividades do Projeto Rede Multicêntrica de Apoio a Especialização em Saúde da 

Família. 

Em 2008 foram elaborados os primeiros documentos de referência para as atividades 

da Universidade Aberta do SUS, onde se firmou a opção de trabalhar com a definição 

de objetivos de aprendizagem verificáveis. 

Entre 2009 e 2010 foram realizadas várias reuniões de um Grupo Técnico 

Interdepartamental envolvendo servidores e consultores do Departamento de Atenção 

Básica (DAB) e do DEGES envolvidos com o tema de qualificação das equipes da 

estratégia de saúde da família. O objetivo dessa reunião era estabelecer mecanismos 

de cooperação entre os departamentos, permitindo a definição de parâmetros para os 

processos de qualificação das equipes. 

Essas reuniões serviram também para homogeneizar alguns conceitos e 

terminologias, ampliando a possibilidade de interação produtiva das ações de ambos 

os departamentos. Além disso, permitiram a incorporação dos temas prioritários para 

ações educacionais eleitos pelo DAB como uma das diretrizes para as ações da UNA-

SUS. 

O trabalho realizado evidenciou a necessidade de se debater mais amplamente um 

modelo de itinerários de formação de maior duração, oferecendo mecanismos para o 

reconhecimento das atividades educacionais dos trabalhadores das equipes, sejam 

elas atividades de autoinstrução, aprendizado interpares (e.g. grupos de estudos, 

sessões de discussão de casos clínicos, revisões e adaptações de normas e 

protocolos), participação em congressos, seminários e outros eventos e incluindo 

cursos formais de pós-graduação, em todos seus níveis: atualização, 

aperfeiçoamento, especialização e mestrados e doutorados – profissionais ou 

acadêmicos. 
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Participaram dessas reuniões os seguintes servidores e consultores: 

 DAB 

o Luis Cláudio Sartori, coordenador do PROESF 

o Juliana Oliveira Soares e Patrícia Chueri, consultoras da Coordenação 

Geral de Gestão da Atenção Básica 

 DEGES 

o Vinícius de Araújo Oliveira, profissional descentralizado da OPAS-OMS, 

coordenador da Universidade Aberta do SUS 

o Edinalva Neves Nascimento, servidora do DEGES então responsável pelas 

ações da UNA-SUS 

o Luiz Carlos Galvão Lobo, consultor-sênior da UNA-SUS 

o Rodrigo Pastor Alves Pereira, consultor externo 

o Juliana Braga de Paula, consultora externa 

Alguns documentos técnicos da UNA-SUS foram apresentados e discutidos no grupo, 

com destaque para o Marco Conceitual e Político Pedagógico, tendo servido, 

respectivamente: 

 como base para os debates visando à implantação, prevista para 2010 de um 

programa de bolsas de estudos para ações de pós-graduação na área da 

saúde, aos moldes do que o PET-Saúde representa para a graduação; 

 como base da matriz de competências e objetivos educacionais utilizada para 

balizar para a seleção dos projetos na Fase do Projeto Piloto E3SF. 

Esses documentos foram utilizados para balizar a construção dos cursos da UNA-

SUS. Por isso, a proposta de divisão em módulos independentes dos cursos de saúde 

da família é possível hoje, devido a construção desse referencial comum para a 

elaboração dos projetos político-pedagógicos dessas parcerias. 

A presente revisão do documento foi organizada por Vinícius de Araújo Oliveira, com 

contribuições de Rodrigo Pastor Alves Pereira, Paulo Tomaz Fleury Teixeira, Luiz 

Carlos Galvão Lobo e Celso Zilbovicius. 
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2.1 Metodologia  

Um dos problemas que se tem ao planejar um curso de capacitação profissional é se 

definir as competências que caracterizam essa profissão, ou uma especialidade 

profissional, e transformar essas competências em objetivos de aprendizado que 

sejam mensuráveis. 

Cursos baseados em competências (CBC) têm sido com frequência desenvolvidos na 

formação de pessoal de nível médio (3,4) e voltados à execução de trabalhos 

específicos (operar, consertar ou desmontar uma máquina, por exemplo). No entanto 

há muitas experiências de cursos usando essa metodologia em cursos de nível 

superior, inclusive no setor saúde (5, 6, 7, 8). 

Na verdade, ao se planejar um curso de capacitação profissional é fundamental 

definir-se o que queremos (aonde queremos chegar) e como faremos essa 

capacitação. Um curso nada mais é do que levar o aluno de um ponto A, onde 

apresenta conhecimentos, habilidades e atitudes em relação a uma matéria (ou pré-

requisitos – no caso de um curso especializado no campo da saúde uma graduação 

em medicina, enfermagem, ou odontologia, p.ex.), a um ponto B, onde ele deverá 

estar melhor preparado para o seu trabalho, em termos de mais conhecimentos, 

melhores habilidades e novas atitudes. 

Portanto é fundamental se definir o ponto B caracterizando as competências que esse 

profissional deverá demonstrar ao final do curso. 

 

2.1.1 Definição de competências 

Competências descrevem desempenhos esperados no trabalho desenvolvido por 

profissionais atuando em um campo de ação e deverão ser definidas em termos de 

objetivos educacionais a serem alcançados; só então poderemos planejar as 

oportunidade de aprendizagem que serão oferecidas ao aluno e que deverão incluir 

um sistema de avaliação contínua do aprendizado auferido. 

Por isso mesmo, competências e objetivos deverão ser sempre apresentadas e 

discutidas com os alunos no inicio de um curso, ou de um módulo desse curso (9). 
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A dificuldade está em se traduzir competências, complexas frequentemente, em 

objetivos claros e, sobretudo, mensuráveis. Ademais, dever-se-á definir critérios que 

permitam avaliar o desempenho dos alunos ao longo do processo de capacitação. 

Uma das técnicas usadas para se definir as competências que caracterizam um 

trabalho determinado é a “análise de incidentes críticos”, descrita inicialmente por 

Flanagan (3), em 1954, ao estudar o desempenho de pilotos na 2ª Guerra mundial, e 

adaptado ao campo da saúde por McGuire (6,9), em 1970. 

A técnica solicita que profissionais de um campo determinado do conhecimento, 

indiquem algumas situações em que seu desempenho foi muito bom, ou muito mal, 

procurando analisar os problemas enfrentados e as soluções propostas, em ambas as 

situações. 

Esses incidentes são discutidos em grupo e os comportamentos envolvidos bem 

caracterizados. Um brain storm permite evidenciar os componentes desses 

comportamentos, que possam ser avaliados, segundo critérios definidos. 

Por exemplo, atendendo a uma criança com um quadro de aspiração de vômito numa 

creche, podem-se questionar quais a ações que foram e/ou deveriam ter sido 

tomadas, qual o diagnóstico provável, que orientação deveria ser dada aos 

responsáveis, como tratar a criança e evitar novos acidentes. 

Poder-se-ia definir objetivos como: discutir condições que podem gerar a aspiração de 

vômito na criança, suas principais causas, os tratamentos a serem propostos, 

orientação aos pais e cuidadores, etc. 

A competência “atender uma criança asfixiada pela aspiração de vomito” é por si difícil 

de ser avaliada; na verdade o que é atender bem uma criança nessas condições? Mas 

analisando-se os comportamentos e ações que caracterizariam um bom atendimento, 

ter-se-ia uma lista de objetivos que permitiriam planejar oportunidades de 

aprendizagem que levariam ao aprendizado pretendido. 

Christine McGuire (9) indica que as definições das competências de um profissional 

poderiam também ser obtidas através de uma análise cuidadosa dos exames 

aplicados para concessão de títulos numa especialidade, como pediatria neo-natal, por 

exemplo. 
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Analisando-se uma avaliação, podem-se inferir os objetivos que os docentes esperam 

que os alunos alcancem ao final de sua formação, ou seja, as competências que 

devam demonstrar na especialidade. 

Esses exames deverão ser, no entanto, analisados para saber se são válidos, 

fidedignos e apropriados e deverão indicar, claramente, os objetivos a serem atingidos 

pelos alunos. Válidos porque medem o que se pretende avaliar, fidedignos porque são 

confiáveis e passíveis de serem aplicados em vários contextos, apropriados porque se 

ajustam ao que se pretende medir (por ex. – se se quiser avaliar a habilidade do aluno 

em fazer um parto, ele terá que ser avaliado fazendo um parto). 

Mesmo que não se tenha definido objetivos explícitos, as questões de um exame 

indicam, fazendo-se uma análise criteriosa, o que o docente pretende do aluno para 

indicar a sua proficiência no seu campo de atuação, possibilitando a inferência das 

competências/objetivos desejados. 

Outra possibilidade de definir competências emerge da análise da lista de problemas 

mais comuns atendidos em uma unidade de saúde da família, ou em uma sala de 

parto (tratando-se de pediatria Peri-natal). 

O Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde definiu “prioridades 

de atuação dos profissionais da estratégia saúde da família” (ESF) onde além de 

definir as características de longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, 

listou os “problemas de saúde, os quais o médico que atua na atenção básica deve 

saber manejar...” 

Os problemas, divididos por grupos etários e de sexo, incluem, por exemplo: 

Saúde da criança: alimentação 

a. Aleitamento materno: orientações gerais e manejo das principais dificuldades 

b. Alimentação saudável 

c. Desnutrição energético-proteica 

d. Distúrbio de absorção 

e. Anemia ferropriva 

Para cada um desses problemas indicados, ter-se-á que definir as competências 

clínicas correspondentes (de diagnóstico, tratamento e orientação à equipe e 

familiares) e traduzir essas competências em objetivos educacionais mensuráveis. 
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Lembremo-nos sempre que um objetivo que não é mensurável não é um objetivo, é 

um propósito e uma intenção. 

Embora essa tarefa seja difícil e necessite de várias discussões em grupo com a 

participação de vários profissionais e especialistas, se isso não for feito será difícil 

planejar e conduzir um programa eficiente de capacitação profissional. 
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3 Competências de todos os profissionais de nível 

superior 

3.1 Competências definidas na PNAB (Portaria 2448/2011) 

3.1.1 Características do processo de trabalho das equipes de Atenção 

Básica: 

 Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das 

UBS e das equipes; 

 Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo 

com as necessidades de saúde da população, com a priorização de 

intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de 

frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se aqui o planejamento e 

organização da agenda de trabalho compartilhado de todos os profissionais e 

recomenda-se evitar a divisão de agenda segundo critérios de problemas de 

saúde, ciclos de vida, sexo e patologias dificultando o acesso dos usuários; 

 Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco 

clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de 

prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis; 

 Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação 

de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a 

responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro 

atendimento às urgências; 

 Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita; 

 Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais 

do território (salões comunitários, escolas, creches, praças, etc.) E outros 

espaços que comportem a ação planejada; 

 Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-

doença  da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, 

e na busca por qualidade de vida pelos usuários; 
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 Implementar diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e gestão tais 

como a participação coletiva nos processos de gestão, a valorização, fomento 

a autonomia e  protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na produção 

de saúde, o compromisso com a ambiência e com as condições de trabalho e 

cuidado, a constituição de vínculos solidários, a identificação das necessidades 

sociais e organização do serviço em função delas, entre outras; 

 Participar do planejamento local de saúde assim como do monitoramento e a 

avaliação das ações na sua equipe, unidade e município; visando à 

readequação do processo de trabalho e do planejamento frente às 

necessidades, realidade, dificuldades e possibilidades analisadas; 

 Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos e redes de apoio social, 

voltados para o desenvolvimento de uma atenção integral; 

 Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social; e 

 Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de 

saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de 

locomoção até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com 

menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde e realizar o 

cuidado compartilhado com as equipes de atenção domiciliar nos demais 

casos. 

 

3.1.2 Atribuições comuns a todos os profissionais 

 Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação 

da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e 

vulnerabilidades; 

 Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de 

informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os 

dados para a análise da situação de saúde considerando as características 

sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, 

priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 
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 Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito 

da unidade de saúde e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações, entre outros); 

 Realizar ações de atenção a saúde conforme a necessidade de saúde da 

população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão 

local; 

 Garantir da atenção a saúde buscando a integralidade por meio da realização 

de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de 

agravos; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização 

das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde; 

 Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das 

 necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de 

risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e 

identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando 

atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e 

viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

 Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e 

de outros agravos e situações de importância local; 

 Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do 

cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros pontos de 

atenção do sistema de saúde; 

 Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa 

propor intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos 

indivíduos, das famílias, coletividades e da própria comunidade; 

 Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e 

avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 

 Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas visando à 

readequação do processo de trabalho; 

 Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na 

atenção básica; 
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 Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e 

profissionais de diferentes formações; 

 Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme 

planejamento da equipe; 

 Participar das atividades de educação permanente; 

 Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o 

controle social; 

 Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 

intersetoriais; e 

 Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as 

prioridades locais.   Outras atribuições específicas dos profissionais da atenção 

básica poderão constar de normatização do município e do distrito  federal, de 

acordo com as prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades 

nacionais e estaduais pactuadas. 

 

3.2 Detalhamento em objetivos educacionais 

3.2.1 Competências de caráter social e epidemiológico 

 Reconhecer o conceito de responsabilidade sanitária e sua aplicação à prática 

na ESF; 

 Identificar as principais patologias e agravos que acometem a população 

adscrita e sua distribuição no território por subgrupos populacionais: etários, 

territoriais, étnicos, econômicos e\ou por outros determinantes sociais; 

 Identificar as cadeias causais das principais patologias e agravos atuantes no 

território, desde os determinantes fisiopatológicos imediatos até aqueles 

distais, de caráter social; 

 Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles 

sociais e os relativos ao trabalho; 

 Identificar as redes sociais e as forças políticas que atuam no território de 
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cobertura da ESF e que podem influenciar na atuação da ESF e no 

cumprimento de sua responsabilidade sanitária; 

 Identificar as prioridades para a recuperação, proteção e promoção da saúde 

da população adscrita; 

 Estabelecer planos de ação coerentes, conforme critérios epidemiológicos, 

éticos, econômicos e sociais, de modo a atender à responsabilidade sanitária 

da ESF; 

 Conhecer e ser capaz de utilizar sistemas de informação e outros instrumentos 

de suporte para a realização desse conjunto de competências. 

 

3.2.2 Competências de caráter clínico 

 Atender integralmente às necessidades de saúde da população em todas os 

ciclos de vida; 

 Acolher e atender, dentro da sua especificidade profissional, à demanda 

espontânea da população com escuta qualificada, classificação de risco e 

resolutividade; 

 Prestar o primeiro atendimento e encaminhamento seguro, caso necessário, 

das principais condições de urgência clínica; 

 Atender, resolver e\ou acompanhar e coordenar o cuidado para as principais 

patologias prevalentes nos diversos ciclos de vida, abrangendo as 

infectocontagiosas e as doenças e agravos não transmissíveis, inclusive as 

psicológicas e relacionadas ao trabalho; 

 Realizar ações programadas de promoção da saúde e prevenção de patologias 

apropriadas para cada ciclo de vida e de acordo com as prioridades nacionais, 

regionais e locais; 

 Criar, estabelecer e qualificar continuamente canais de comunicação e relação 

para o trabalho na equipe de saúde da família e dentro da rede de serviços; 
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 Criar, estabelecer e qualificar continuamente canais de comunicação e relação 

junto à população adscrita; 

 Realizar ações pedagógicas de saúde junto à população adscrita, no nível 

individual, de grupos ou populacional, de acordo com os conceitos de 

aprendizagem ativa e autonomia dos sujeitos; 

 Conhecer, descrever e aplicar técnicas de abordagem familiar; 

 Conhecer, descrever e aplicar técnicas de grupos terapêuticos na clínica; 

 Conhecer, descrever e aplicar técnicas de entrevista e consulta que tenham a 

pessoa como centro (entrevista clínica centrada na pessoa); 

 Estabelecer, qualificar continuamente e utilizar terapeuticamente o vínculo 

longitudinal com o usuário, família e comunidade. 

 

3.2.3 Competências de aprendizagem 

 Realizar autoaprendizagem e educação permanente, de maneira individual e 

em equipe; 

 Realizar ações de treinamento e orientação dos demais profissionais da 

equipe; 

 Identificar os diversos níveis de evidência das informações em saúde e sua 

relevância para a prática clínica; 

 Conhecer os fundamentos da pesquisa epidemiológica e clínica e os métodos 

para sua aplicação na prática em ESF. 

 

3.2.4 Competências de gestão 

 Conhecer o funcionamento do SUS, assim como os direitos dos usuários; 

 Conceituar rede de serviços de saúde e discutir a aplicação prática desse 

conceito na ESF; 
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 Conhecer os mecanismos e instrumentos de regulação e coordenação do 

cuidado no SUS; 

 Capacidade para lidar com sistemas de arquivamento e gestão da informação, 

especialmente o registro eletrônico em saúde; 

 Conhecer e utilizar os sistemas de informação do SUS, assim como aplicá-los 

na prática na ESF; 

 Conhecer e utilizar os instrumentos e rotinas para a notificação de patologias e 

agravos; 

 Desenvolver o exercício da gestão colegiada em equipe e com participação da 

população; 

 Conhecer e utilizar o ciclo de gestão dos processos de trabalho (planejamento, 

execução, monitoramento, avaliação, crítica e mudança) na prática da ESF. 
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4 Competências em Saúde mental 

4.1 Competências do enfermeiro 

 Analisar e discutir a magnitude, transcendência e importância dos transtornos 

mentais no mundo contemporâneo; 

 Discutir o papel dos profissionais da saúde (com ênfase na APS) na epidemia 

de transtornos mentais do fim do século XX; 

 Descrever, exemplificar e analisar o atendimento à demanda espontânea com 

queixa psíquica e/ou vítima de violência; 

 Descrever o diagnóstico dos seguintes transtornos mentais: transtornos de 

ansiedade; transtornos do humor; uso, abuso e dependência de substâncias 

psicoativas; esquizofrenia e transtornos delirantes; retardo mental; transtornos 

do sono; transtornos da alimentação; 

 Identificar e analisar os principais fatores de risco para os transtornos mentais, 

identificar e analisar a utilidade de instrumentos de rastreio para os transtornos 

mentais; 

 Identificar a abordagem terapêutica não medicamentosa e acompanhamento 

dos transtornos listados acima; 

 Descrever, exemplificar, analisar a abordagem inicial, acompanhamento e 

atendimento à demanda referenciada (encaminhamento) e contra-referenciada 

(retorno) dos CAPSs, NASFs, UPAs, Hospitais, Centros de especialidades etc. 

nos casos dos transtornos listados acima; 

 Identificar casos de transtornos mentais severos em crise ou outras situações 

de risco psíquico agudo, descrever o encaminhamento e a coordenação do 

cuidado com assistência psiquiátrica nesses casos; 

 Descrever o acompanhamento clínico dos casos de transtornos mentais 

severos e persistentes e casos de dependência de álcool e outras drogas em 

usuários estáveis; 
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 Identificar e descrever os sinais e sintomas das crises de abstinência e 

intoxicação por substâncias psicoativas, descrever o atendimento inicial e 

encaminhamento de casos de crises de abstinência e intoxicações; 

 Identificar, descrever e analisar o uso da atenção domiciliar, abordagem em 

grupo terapêutico e abordagem familiar em pacientes com sofrimento mental e 

violência doméstica;  

 Identificar, descrever e analisar a articulação em rede intersetorial (envolvendo, 

inclusive CAPSs, NASFs, CRASs e / ou CREAs, Conselhos e órgãos da 

justiça) do cuidado em casos de sofrimento mental e violência doméstica.  

 

4.2 Competências do médico 

 Analisar e discutir a magnitude, transcendência e importância dos transtornos 

mentais no mundo contemporâneo; 

 Discutir o papel dos profissionais da saúde (com ênfase na APS) na epidemia 

de transtornos mentais do fim do século XX; 

 Descrever, exemplificar e analisar o atendimento à demanda espontânea com 

queixa psíquica e/ou vítima de violência; 

 Descrever o diagnóstico dos seguintes transtornos mentais: transtornos de 

ansiedade; transtornos do humor; uso, abuso e dependência de substâncias 

psicoativas; esquizofrenia e transtornos delirantes; retardo mental; transtornos 

do sono; transtornos da alimentação; 

 Identificar e analisar os principais fatores de risco para os transtornos mentais, 

identificar e analisar a utilidade de instrumentos de rastreio para os transtornos 

mentais; 

 Identificar a abordagem terapêutica não medicamentosa e medicamentosa, 

além do acompanhamento dos transtornos listados acima; 

 Descrever, exemplificar, analisar a abordagem inicial, acompanhamento e 

atendimento à demanda referenciada (encaminhamento) e contra-referenciada 



 

 

 

25 

Competências dos profissionais de nível superior na ESF 

 

(retorno) dos CAPSs, NASFs, UPAs, Hospitais, Centros de especialidades etc. 

nos casos dos transtornos listados acima; 

 Identificar casos de transtornos mentais severos em crise ou outras situações 

de risco psíquico agudo, descrever o encaminhamento e a coordenação do 

cuidado com assistência psiquiátrica nesses casos; 

 Descrever o acompanhamento clínico dos casos de transtornos mentais 

severos e persistentes e casos de dependência de álcool e outras drogas em 

usuários estáveis; 

 Identificar e descrever os sinais e sintomas das crises de abstinência e 

intoxicação por substâncias psicoativas, descrever o atendimento inicial e 

encaminhamento de casos de crises de abstinência e intoxicações; 

 Identificar, descrever e analisar o uso da atenção domiciliar, abordagem em 

grupo terapêutico e abordagem familiar em pacientes com sofrimento mental e 

violência doméstica; 

 Identificar, descrever e analisar a articulação em rede intersetorial (envolvendo, 

inclusive CAPSs, NASFs, CRASs e / ou CREAs, Conselhos e órgãos da 

justiça) do cuidado em casos de sofrimento mental e violência doméstica.  

 

4.3 Competências do odontólogo 

 Descrever o atendimento em rede dos portadores de transtornos psíquicos e 

distúrbios relacionados, incluindo o retardo; 

 Identificar e descrever a primeira abordagem e encaminhamento dos casos de 

sofrimento psíquico, crise psíquica, violência doméstica e de dependência e/ou 

abuso de álcool e outras drogas psicoativas;  

 Identificar as manifestações bucais de agravos mentais e propiciar atendimento 

clínico propício compatível com o quadro, respeitando a situação clínica de 

cada usuário; 

 Conhecer a farmacologia e prescrição de drogas utilizadas em transtornos 

mentais e eventuais complicações e/ou manifestações bucais; 
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 Realizar atividades educativas visando a saúde bucal para usuários, familiares 

e/ou cuidadores. 
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5 Competências em saúde do idoso 

5.1 Competências de todos os profissionais 

 Elaborar estratégias de prevenção de doenças e promoção da saúde com o 

objetivo de alcançar um processo de envelhecimento mais saudável e ativo, 

melhorando a qualidade de vida, em especial da população idosa; 

 Descrever os “dez passos para a alimentação saudável na pessoa idosa”; 

 Conhecer os hábitos alimentares da população adscrita; 

 Incentivar a prática de atividades físicas para pessoas idosas; 

 Conceituar fragilidade e identificar idosos com fragilidade e propor estratégias 

de acompanhamento desses pacientes; 

 Identificar, analisar e intervir em situações que possam cursar com efeitos 

iatrogênicos nos cuidados primários, secundários ou terciários de saúde de 

pacientes idosos; 

 Identificar, notificar, analisar e intervir em situações de maus tratos e violência 

contra idosos. 

 

5.2 Competências do médico 

 Prescrever adequadamente atividades físicas leves e moderadas, aeróbicas e 

de reforço muscular, para pessoas idosas; 

 Calcular e interpretar o IMC de idosos; 

 Analisar as influências das principais peculiaridades na alimentação de idosos 

em sua saúde e cuidados de saúde; 

 Manejar idosos com perda ponderal involuntária; 

 Descrever, realizar e interpretar exames para o rastreio da acuidade visual em 

idosos; 
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 Descrever, realizar e interpretar exames para o rastreio da acuidade auditiva 

em idosos; 

 Descrever as atividades básicas e instrumentais de vida diária no idoso; 

 Interpretar e classificar a funcionalidade do idoso; 

 Descrever, realizar e interpretar exames para o rastreio do declínio cognitivo 

em idosos; 

 Realizar diagnóstico diferencial dos quadros de declínio cognitivo em idosos; 

 Descrever o tratamento farmacológico e não farmacológico da doença de 

alzheimer e da demência vascular; 

 Desenvolver atividades educativas com familiares e cuidadores de idosos com 

quadros demenciais; 

 Descrever, realizar e interpretar a avaliação de estresse de cuidadores de 

idosos; 

 Descrever, realizar e interpretar o rastreio de incontinência urinária em idosos; 

 Realizar o diagnóstico diferencial e tratamento da incontinência urinária em 

idosos; 

 Realizar o diagnóstico diferencial e tratamento dos quadros de tremores mais 

prevalentes em APS: doença de parkinson e tremor essencial; 

 Identificar medidas de prevenção, realizar o diagnóstico e tratamento dos 

quadros de osteoporose em idosos; 

 Identificar situações que favorecem ao surgimento e/ou agravamento da 

depressão em idosos; 

 Descrever, realizar e interpretar exames para o rastreio da depressão em 

idosos; 

 Descrever e realizar o tratamento da depressão em idosos; 

 Descrever, analisar e aplicar estratégias de prevenção de quedas em idosos; 
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 Descrever, analisar e interpretar escalas de avaliação de equilíbrio e marcha 

(sugestão: escala de tinetti) para avaliação do idoso; 

 Descrever e realizar o diagnóstico e tratamento de situações mórbidas que 

comprometam o equilíbrio do idoso; 

 Descrever o calendário vacinal básico do idoso, assim como em situações 

especiais (câncer, imunodepressão, doenças respiratórias); 

 

5.3 Competências do enfermeiro 

 Calcular e interpretar o IMC de idosos; 

 Analisar as influências das principais peculiaridades na alimentação de idosos 

em sua saúde e cuidados de saúde; 

 Descrever, realizar e interpretar exames para o rastreio da acuidade visual em 

idosos; 

 Descrever, realizar e interpretar exames para o rastreio da acuidade auditiva 

em idosos; 

 Descrever as atividades básicas e instrumentais de vida diária no idoso; 

 Interpretar e classificar a funcionalidade do idoso; 

 Descrever, realizar e interpretar exames para o rastreio do declínio cognitivo 

em idosos; 

 Orientar o tratamento não farmacológico de pacientes com demências ; 

 Desenvolver atividades educativas com familiares e cuidadores de idosos com 

quadros demenciais; 

 Descrever, realizar e interpretar a avaliação de estresse de cuidadores de 

idosos; 

 Descrever, realizar e interpretar o rastreio de incontinência urinária em idosos; 
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 Descrever e realizar as orientações gerais e tratamento não farmacológico para 

o paciente idoso com incontinência urinária; 

 Identificar situações que favorecem ao surgimento e/ou agravamento da 

depressão em idosos; 

 Descrever, realizar e interpretar exames para o rastreio da depressão em 

idosos; 

 Descrever, analisar e aplicar estratégias de prevenção de quedas em idosos; 

 Descrever, analisar e interpretar escalas de avaliação de equilíbrio e marcha 

(sugestão: escala de Tinetti) para avaliação do idoso; 

 Descrever o calendário vacinal básico do idoso, assim como em situações 

especiais (câncer, imunodepressão, doenças respiratórias); 

 Planejar e organizar a prática de imunização em idosos da população adscrita; 

 

5.4 Competências do odontólogo 

 Conhecer o perfil epidemiológico das enfermidades bucais na faixa etária de 

65-74 anos ( faixa    etária índice da OMS para saúde bucal do idoso); 

 Descrever, identificar e intervir nas seguintes situações frequentes no idoso: 

cárie de raiz, xerostomia, lesões de tecidos moles, doença periodontal, 

edentulismo, abrasão/erosão dentária, lesões de tecido mole de potencial para 

malignidade , câncer bucal,  halitose, dificuldade de higienização, dificuldade 

de mastigação e deglutição, necessidade de prótese ou uso de prótese mal 

adaptada; 

 Realizar a devida referência para a atenção secundária quando necessário; 

 Orientar a alimentação para pacientes com edentulismo; 

 Construir proposta comunitária e familiar de alimentação não cariogênica para 

idosos; 
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 Identificar peculiaridades individuais e orientar a prática de higiene oral no 

idoso através de ações educativas incluindo idosos, familiares e cuidadores; 

 Realizar exames preventivos para detecção precoce do Câncer Bucal , 

participar de ações preventivas com este fim bem como ações educativas que 

promovam o autoexame. 
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6 Competências em Doenças Transmissíveis 

6.1 Competências do enfermeiro 

 Descrever a cadeia de transmissão e medidas de prevenção e controle das 

principais doenças endêmicas e emergentes no país, incluindo: AIDS; 

tuberculose; dengue; hepatites crônicas; influenza; leishmaniose visceral; 

malária (região norte) e hanseníase; 

 Descrever os principais sinais e sintomas das principais doenças endêmicas e 

emergentes no país incluindo: AIDS; tuberculose; dengue; hepatites crônicas; 

influenza; leishmaniose visceral; malária (região norte) e hanseníase; 

 Identificar e interpretar os exames necessários para o diagnóstico das 

principais doenças endêmicas e emergentes no país incluindo: AIDS; 

tuberculose; dengue; hepatites crônicas; influenza; leishmaniose visceral; 

malária (região norte) e hanseníase; 

 Identificar, analisar e discutir as habilidades comunicacionais, psicossociais e 

de planejamento para estabelecimento de programa de educação em saúde na 

prevenção dessas patologias conforme prioridades do território; 

 Conhecer e analisar as metas e indicadores de controle dessas patologias em 

sua região e equipe; 

 Conhecer a lista de doenças de notificação compulsória, descrever processos 

de notificação comuns e específicos e da investigação epidemiológica nas 

principais doenças de notificação compulsória, incluindo as acima referidas, as 

doenças exantemáticas, a meningite, a paralisia flácida aguda, os acidentes 

com animais peçonhentos, os agravos relacionados ao trabalho e os casos de 

violência; 

 Conhecer a lista de doenças de notificação imediata e descrever os 

procedimentos para sua notificação; 

 Descrever a investigação das principais doenças de notificação compulsória e 

daquelas de notificação imediata; 



 

 

 

33 

Competências dos profissionais de nível superior na ESF 

 

 Descrever os processos de acesso e reposição dos insumos (medicamentos, 

soros, vacinas) necessários à abordagem dos casos de agravos acima 

referidos; 

 Conhecer e utilizar o SINAN. 

 

6.2 Competências do médico 

 Descrever a cadeia de transmissão e medidas de prevenção e controle das 

principais doenças endêmicas e emergentes no país, incluindo: AIDS; 

tuberculose; dengue; hepatites crônicas; influenza; leishmaniose visceral; 

malária (região norte) e hanseníase; 

 Descrever os principais sinais e sintomas das principais doenças endêmicas e 

emergentes no país incluindo: AIDS; tuberculose; dengue; hepatites crônicas; 

influenza; leishmaniose visceral; malária (região norte) e hanseníase; 

 Identificar e interpretar os exames necessários para o diagnóstico das 

principais doenças endêmicas e emergentes no país incluindo: AIDS; 

tuberculose; dengue; hepatites crônicas; influenza; leishmaniose visceral; 

malária (região norte) e hanseníase; 

 Descrever o tratamento e acompanhamento clínico/laboratorial de pacientes 

com AIDS; tuberculose; dengue; hepatites crônicas; influenza; leishmaniose 

visceral; malária (região norte) e hanseníase; 

 Identificar, analisar e discutir as habilidades comunicacionais, psicossociais e 

de planejamento para estabelecimento de programa de educação em saúde na 

prevenção dessas patologias conforme prioridades do território; 

 Conhecer e analisar as metas e indicadores de controle dessas patologias em 

sua região e equipe; 

 Conhecer a lista de doenças de notificação compulsória, descrever processos 

de notificação comuns e específicos e da investigação epidemiológica nas 

principais doenças de notificação compulsória, incluindo as acima referidas, as 

doenças exantemáticas, a meningite, a paralisia flácida aguda, os acidentes 
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com animais peçonhentos, os agravos relacionados ao trabalho e os casos de 

violência; 

 Conhecer a lista de doenças de notificação imediata e descrever os 

procedimentos para sua notificação; 

 Descrever a investigação das principais doenças de notificação compulsória e 

daquelas de notificação imediata; 

 Conhecer e utilizar o SINAN. 

 

6.3 Competências do odontólogo 

 Identificar, examinar e intervir em manifestações bucais das principais doenças 

endêmicas e emergentes no país, incluindo: AIDS; tuberculose; dengue; 

hepatites crônicas; influenza; leishmaniose visceral; malária (região norte) e 

hanseníase; 

 Descrever as doenças de notificação compulsória e conhecer os 

procedimentos necessários para sua notificação; 

 Conhecer os sinais e sintomas que indiquem suspeita das principais doenças 

de notificação compulsória no país; 

 Descrever a lista de doenças de notificação imediata e os procedimentos para 

sua notificação; 

 Conhecer e utilizar o SINAN; 

 Discutir e participar de reunião com as equipes responsáveis pelo tratamento 

do usuário deve discutir e deliberar antes dos procedimentos cirúrgicos 

odontológicos para informar quanto às condições de saúde deste e a 

necessidade de profilaxia antibiótica. 
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7 Competências Relacionadas ao Ciclo Gestação 

7.1 Competências do enfermeiro 

 Identificar, analisar e discutir as habilidades comunicacionais e psicossociais de 

vínculo com a população para, junto com os demais membros da equipe, 

captar precocemente os casos de provável gestação; 

 Organizar o atendimento em equipe das gestantes, em especial a agenda 

alternada com o médico da equipe e as visitas domiciliares dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACSs); 

 Descrever a educação, orientação e supervisão às visitas dos ACSs para 

gestantes, ressaltando-se os sinais de risco biológico e psicossocial; 

 Avaliar riscos biológicos e psicossociais e programar a assistência conforme os 

níveis de risco; 

 Conhecer, descrever e analisar os instrumentos de registro e acompanhamento 

das gestantes (prontuário, sistemas de informação e cartão de pré-natal); 

 Conhecer os fundamentos, habilidades e realizar o exame clínico no 

acompanhamento de pré-natal de acordo com as fases da gestação de baixo 

risco, incluindo: 

 Métodos para cálculo da idade gestacional (IG) e da data provável do parto 

(DPP)  

 Avaliação do estado nutricional (EN) e do ganho de peso gestacional  

 Controle da pressão arterial (PA) 

 Palpação obstétrica e medida da altura uterina (AU) 

 Ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) 

 Verificação da presença de edema 

 O preparo das mamas para o aleitamento  

 Conhecer e interpretar os exames complementares requeridos em cada fase 

da gestação de baixo risco; 
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 Conhecer e descrever a imunização requerida na gestação e o cronograma de 

aplicação das vacinas; 

 Conhecer o protocolo de prevenção da transmissão vertical do HIV; 

 Descrever o intervalo entre consultas em cada fase da gestação de baixo risco; 

 Conhecer as alterações fisiológicas comuns na gestação e descrever os meios 

para a sua abordagem sintomática; 

 Descrever e analisar a educação individual e em grupo das gestantes incluindo: 

 O processo e as fases da gestação;  

 As alterações do corpo da mulher e a abordagem sintomática dos distúrbios 

menores;  

 A identificação de sinais de anormalidades;  

 As características psicossociais da gestação;  

 A preparação para o parto, incluindo a identificação dos sinais do trabalho 

de parto;  

 A preparação para a amamentação;  

 O puerpéreo e os cuidados com o recém-nascido. 

 Conhecer a programação de intervalo entre atividades educacionais e dos 

conteúdos apropriados para cada fase da gestação de baixo risco; 

 Identificar alterações patológicas no curso da gestação, afetando a mãe, o feto 

ou o binômio, incluindo: 

 Infecção urinária 

 Síndromes hipertensivas 

 Anemia 

 Vulvovaginites 

 Diabetes gestacional 

 Toxoplasmose 

 HIV 

 Sífilis 

 Infecção por Estreptococo Beta hemolítico do grupo B 

 Aborto 
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 Hemorragias 

 Trabalho de parto prematuro 

 Conhecer, identificar e descrever os sinais, sintomas, doenças prévias e 

alterações laboratoriais que indiquem risco gestacional elevado; 

 Descrever e analisar o acompanhamento suplementar ao do médico 

especialista dos casos de gestação de alto risco; 

 Reconhecer os sinais de trabalho de parto e identificar anormalidades no 

trabalho de parto; 

 Descrever o acompanhamento e orientação da puérpera normal, incluindo 

abordagem da amamentação e possíveis dificuldades; aspectos 

biopsicossociais do cuidado com o recém nascido e anticoncepção na 

amamentação. 

 

7.2 Competências do médico 

 Identificar, analisar e discutir as habilidades comunicacionais e psicossociais de 

vínculo com a população para, junto com os demais membros da equipe, 

captar precocemente os casos de provável gestação; 

 Organizar o atendimento em equipe das gestantes, em especial a agenda 

alternada com o médico da equipe e as visitas domiciliares dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACSs); 

 Avaliar riscos biológicos e psicossociais e programar a assistência conforme os 

níveis de risco; 

 Conhecer, descrever e analisar os instrumentos de registro e acompanhamento 

das gestantes (prontuário, sistemas de informação e cartão de pré-natal); 

 Conhecer os fundamentos, habilidades e realizar o exame clínico no 

acompanhamento de pré-natal de acordo com as fases da gestação de baixo 

risco, incluindo: 
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 Métodos para cálculo da idade gestacional (IG) e da data provável do parto 

(DPP)  

 Avaliação do estado nutricional (EN) e do ganho de peso gestacional  

 Controle da pressão arterial (PA 

 Palpação obstétrica e medida da altura uterina (AU) 

 Ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) 

 Verificação da presença de edema 

 O preparo das mamas para o aleitamento  

 Conhecer e interpretar os exames complementares requeridos em cada fase 

da gestação de baixo risco; 

 Conhecer e descrever a imunização requerida na gestação e o cronograma de 

aplicação das vacinas; 

 Conhecer o protocolo de prevenção da transmissão vertical do HIV; 

 Descrever o intervalo entre consultas em cada fase da gestação de baixo risco; 

 Conhecer as alterações fisiológicas comuns na gestação e descrever os meios 

para a sua abordagem sintomática; 

 Descrever e analisar a educação individual e em grupo das gestantes incluindo: 

 O processo e as fases da gestação;  

 As alterações do corpo da mulher e a abordagem sintomática dos distúrbios 

menores;  

 A identificação de sinais de anormalidades;  

 As características psicossociais da gestação;  

 A preparação para o parto, incluindo a identificação dos sinais do trabalho 

de parto;  

 A preparação para a amamentação;  

 O puerpéreo e os cuidados com o recém-nascido. 

 Conhecer a programação de intervalo entre atividades educacionais e dos 

conteúdos apropriados para cada fase da gestação de baixo risco; 

 Identificar e descrever o tratamento de alterações patológicas no curso da 

gestação, afetando a mãe, o feto ou o binômio, incluindo: 
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 Hiperêmese gravídica 

 Infecção urinária 

 Síndromes hipertensivas 

 Anemia 

 Vulvovaginites 

 Diabetes gestacional 

 Toxoplasmose 

 Hepatite B 

 HIV 

 Sífilis e outras DST‟s 

 Infecção por Estreptococo Beta hemolítico do grupo B 

 Aborto 

 Hemorragias 

 Trabalho de parto prematuro 

 Gestação prolongada 

 Amniorrexe prematura 

 Varizes e tromboembolismo 

 Parasitoses intestinais 

 Conhecer, identificar e descrever os sinais, sintomas, doenças prévias e 

alterações laboratoriais que indiquem risco gestacional elevado; 

 Descrever e analisar o acompanhamento suplementar ao do médico 

especialista dos casos de gestação de alto risco; 

 Reconhecer os sinais de trabalho de parto e identificar anormalidades no 

trabalho de parto; 

 Descrever o acompanhamento e orientação da puérpera normal, incluindo 

abordagem da amamentação e possíveis dificuldades; aspectos 

biopsicossociais do cuidado com o recém-nascido e anticoncepção na 

amamentação. 
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7.3 Competências do odontólogo 

 Identificar, analisar e discutir as habilidades comunicacionais e psicossociais de 

vínculo com a população para, junto com os demais membros da equipe, 

captar precocemente os casos de provável gestação; 

 Descrever os aspectos psicossociais da gestação em cada período de sua 

evolução; 

 Descrever a avaliação geral da gestante em saúde bucal; 

 Conhecer os aspectos peculiares a cada período da gestação e suas 

implicações para a atenção à saúde bucal; 

 Descrever, aplicar e analisar métodos para educação da gestante em relação à 

alimentação saudável e ao cuidado com a saúde bucal em cada etapa da 

gestação bem como questões voltadas à higiene bucal de recém-nascidos; 

 Intervir clinicamente nos principais agravos bucais relacionados à gestação;  

 Conhecer protocolos de utilização de fármacos e/ou anestésicos em gestantes 

quando necessário. 
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8 Competências para a Gestão do Risco 

Cardiovascular 

8.1 Competências do enfermeiro  

 Conceituar risco cardiovascular global e discutir a importância do tema na APS;  

 Conhecer, descrever, aplicar e analisar modelos de avaliação e estratificação 

de risco cardiovascular; 

 Planejar e programar estratégias de abordagem populacional, coletiva e 

individual de acordo com o nível de risco cardiovascular; 

 Descrever a abordagem terapêutica não farmacológica, prevenção e promoção 

da saúde das seguintes condições: 

 Doença arterial coronariana; 

 Doença arterial obstrutiva periférica; 

 Infarto e AVC prévios; 

 Doença renal crônica; 

 Insuficiência cardíaca congestiva; 

 Retinopatia diabética e hipertensiva; 

 Neuropatia diabética; 

 Hipertensão;  

 Diabetes;  

 Dislipidemia;  

 Tabagismo;  

 Obesidade; 

 Sedentarismo;  

 Alimentação inadequada;  

 A dimensão psicossocial:  

- alcoolismo e dependência de outras drogas;  

- distúrbios psíquicos menores (incluindo: estresse, ansiedade, 

depressão); e  

- condições sociais de vida ruins. 



 

 

 

44 

Competências dos profissionais de nível superior na ESF 

 

 Descrever a abordagem individual, familiar, em grupo e populacional das 

variáveis relacionadas ao risco cardiovascular, incluindo: 

 Exames e testes para diagnóstico, estratificação de risco e 

acompanhamento; 

 Adesão à terapêutica medicamentosa; 

 Coordenação do cuidado; 

 Educação, orientação e mobilização; 

 Abordagem da cultura e práticas sociais.    

 

8.2 Competências do médico 

 Conceituar risco cardiovascular global e discutir a importância do tema na APS;  

 Conhecer, descrever, aplicar e analisar modelos  de avaliação e estratificação 

de risco cardiovascular; 

 Planejar e programar estratégias de abordagem populacional, coletiva e 

individual de acordo com o nível de risco cardiovascular; 

 Descrever a abordagem terapêutica não farmacológica e farmacológica, 

prevenção e promoção da saúde das seguintes condições: 

 Doença arterial coronariana; 

 Doença arterial obstrutiva periférica; 

 Infarto e AVC prévios; 

 Doença renal crônica; 

 Insuficiência cardíaca congestiva; 

 Retinopatia diabética e hipertensiva; 

 Neuropatia diabética; 

 Hipertensão;  

 Diabetes;  

 Dislipidemia;  

 Tabagismo;  

 Obesidade; 

 Sedentarismo;  
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 Alimentação inadequada;  

 A dimensão psicossocial:  

- alcoolismo e dependência de outras drogas;  

- distúrbios psíquicos menores (incluindo: estresse, ansiedade, 

depressão); e  

- condições sociais de vida ruins. 

 Descrever a abordagem individual, familiar, em grupo e populacional das 

variáveis relacionadas ao risco cardiovascular, incluindo: 

 Exames e testes para diagnóstico, estratificação de risco e 

acompanhamento; 

 Adesão à terapêutica medicamentosa; 

 Coordenação do cuidado; 

 Educação, orientação e mobilização; 

 Abordagem da cultura e práticas sociais.    
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9 Competências em saúde da mulher 

9.1 Planejamento familiar e infertilidade 

9.1.1 Competências médicas 

 Conhecer, descrever, recomendar e prescrever o uso dos seguintes métodos 

anticoncepcionais: comportamentais, de barreira, hormonais, de emergência, 

dispositivo intra-uterino, contracepção cirúrgica; 

 Conceituar infertilidade conjugal, descrever suas principais causas e fatores de 

risco, descrever a abordagem diagnóstica inicial do casal com infertilidade. 

9.1.2 Competências da enfermagem 

 Conhecer, descrever e recomendar o uso dos seguintes métodos 

anticoncepcionais: comportamentais, de barreira, hormonais, de emergência, 

dispositivo intra-uterino, contracepção cirúrgica; 

 Conceituar infertilidade conjugal, descrever suas principais causas e fatores de 

risco. 

 

9.2 Câncer de colo do útero e de mama 

9.2.1 Competências médicas e de enfermagem 

 Conhecer os principais fatores de risco para o câncer de colo uterino; 

 Analisar a importância epidemiológica e social do câncer de colo uterino; 

 Descrever e analisar as principais medidas de prevenção contra o câncer de 

colo uterino; 

 Realizar corretamente a coleta do exame de colpocitologia oncótica; 

 Interpretar o laudo citopatológico e identificar as condutas preconizadas a partir 

de seu resultado; 
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 Preencher corretamente os impressos do SISCOLO; 

 Conhecer os principais fatores de risco para o câncer de mama; 

 Analisar a importância epidemiológica e social do câncer de mama; 

 Descrever e analisar as principais medidas de prevenção contra o câncer de 

mama; 

 Realizar corretamente o exame clínico das mamas; 

 Conhecer e analisar a acurácia da mamografia em diferentes faixas etárias e 

de risco; 

 Solicitar e interpretar a mamografia; 

 Realizar corretamente a coleta de secreção mamária, em casos necessários. 

 

9.3 Irregularidades do ciclo menstrual 

9.3.1 Competências médicas 

 Conceituar e caracterizar as alterações fisiológicas e patológicas do ciclo 

menstrual; 

 Descrever as principais causas de sangramento uterino anormal; 

 Identificar e descrever as medidas de primeiro atendimento no sangramento 

uterino anormal grave (com repercussão hemodinâmica); 

 Descrever a abordagem diagnóstica do sangramento uterino anormal e o 

tratamento das seguintes síndromes: HUD, anovulação, miomatose uterina, 

secundária à medicações ou DIU; 

 Descrever a abordagem diagnóstica da amenorréia primária e secundária, e o 

tratamento das seguintes síndromes: amenorréia da atleta, anorexia, distúrbios 

tireoidianos, síndrome dos ovários policísticos, hiperprolactinemia secundária.  
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9.3.2 Competências da enfermagem 

 Conceituar e caracterizar as alterações fisiológicas e patológicas do ciclo 

menstrual. 

 

9.4 Climatério 

9.4.1 Competências médicas 

 Conceituar e caracterizar as fases do climatério; 

 Orientar sobre os sintomas do climatério e suas variações individuais; 

 Orientar sobre a promoção da saúde e prevenção de doenças nessa fase da 

vida, assim como sobre aspectos relacionados à prática de atividades físicas e 

sexualidade; 

 Descrever, organizar o raciocínio diagnóstico e identificar tratamentos efetivos 

para as seguintes síndromes climatéricas: alterações menstruais, fogachos, 

ressecamento vaginal/atrofia urogenital, alterações psíquicas.  

 

9.4.2 Competências da enfermagem 

 Conceituar e caracterizar as fases do climatério; 

 Orientar sobre os sintomas do climatério e suas variações individuais; 

 Orientar sobre a promoção da saúde e prevenção de doenças nessa fase da 

vida, assim como sobre aspectos relacionados à prática de atividades físicas e 

sexualidade; 

 Descrever e caracterizar as seguintes síndromes climatéricas: alterações 

menstruais, fogachos, ressecamento vaginal/atrofia urogenital, alterações 

psíquicas.  
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9.5 Dor pélvica   

9.5.1 Competências médicas 

 Descrever o tratamento para a doença inflamatória pélvica e endometrite (ver 

dor abdominal- saúde do adulto);  

 Conceituar dor pélvica crônica; descrever os diagnósticos diferenciais da dor 

pélvica crônica; descrever o tratamento para a doença inflamatória pélvica 

crônica, miomatose uterina, adenomiose e endometriose e dismenorreia 

primária. 

9.5.2 Competências da enfermagem 

 Conceituar dor pélvica crônica; descrever os diagnósticos diferenciais da dor 

pélvica crônica. 

 

9.6 Alterações mamárias  

9.6.1 Competências médicas 

 Identificar e descrever as alterações fisiológicas da mama, identificar e 

descrever os sinais e sintomas sugestivos de câncer de mama; 

 Descrever o tratamento das alterações funcionais benignas da mama, da 

mastite aguda, da galactocele, da ectasia ductal, do abcesso subareolar, do 

eczema areolar, da fissura mamilar; 

 Identificar e descrever o tratamento do fibroadenoma de mama, do papiloma 

intraductal único e do lipoma. 

9.6.2 Competências da enfermagem 

 Identificar e descrever as alterações fisiológicas da mama, identificar e 

descrever os sinais e sintomas sugestivos de câncer de mama; 
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 Descrever o tratamento não-farmacológico das alterações funcionais benignas 

da mama, da mastite aguda, da galactocele, da ectasia ductal, do abcesso 

subareolar, do eczema areolar, da fissura mamilar. 

 

9.7 Vaginites, vulvites e vaginoses 

9.7.1 Competências médicas 

 Descrever a secreção vaginal fisiológica e diferenciá-la da secreção patológica; 

 Conceituar vaginite, cervicite e vulvite; 

 Identificar as principais causas de prurido vulvar, descrever o diagnóstico 

diferencial do câncer de vulva, descrever o diagnóstico e o tratamento do 

líquen escleroso vulvar, dermatite vulvar e vulvite atrófica; 

 Descrever o diagnóstico e o tratamento da candidíase vaginal, da gardnerose, 

da tricomoníase; 

 Descrever o diagnóstico e o tratamento da cervicite. 

9.7.2 Competências da enfermagem 

 Descrever a secreção vaginal fisiológica e diferenciá-la da secreção patológica; 

 Conceituar vaginite, cervicite e vulvite; 

 Identificar as principais causas de prurido vulvar; 

 Descrever o diagnóstico da candidíase vaginal, da gardnerose, da 

tricomoníase; 

 Descrever o diagnóstico da cervicite. 
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10 Competências Profissionais em Saúde da Criança e 

do Adolescente 

10.1 Competências do enfermeiro 

 Avaliar e interpretar a gravidade da icterícia neonatal; 

 Descrever e analisar a importância do aleitamento materno, descrever as 

recomendações quanto à duração do aleitamento materno, identificar contra-

indicações ao aleitamento, identificar técnicas para estimular o aleitamento 

materno em sua comunidade; 

 Descrever e demonstrar o manejo de dificuldades relacionadas ao aleitamento, 

incluindo: demora na descida do leite, dor e trauma mamilar, mamilos planos 

ou invertidos, ingurgitamento mamário, candidíase, reflexo de ejeção 

exacerbado, presença de sangue no leite, bloqueio de ductos lactíferos, 

mastite, abscesso mamário, galactocele, baixa produção de leite, cirurgia de 

redução de mamas e implantes mamários; 

 Descrever a época, quantidade, frequência e modo de preparo recomendados 

para introdução da alimentação complementar; 

 Conceituar puericultura; 

 Descrever o calendário de consultas básico da criança e do adolescente; 

 Planejar ações para a implementação do calendário básico de consultas da 

criança e do adolescente; 

 Descrever, demonstrar, analisar e interpretar as ações clínicas de prevenção e 

promoção da saúde, inclusive de rastreamento, da criança e do adolescente 

nos seguintes campos: história, monitoração do crescimento, desenvolvimento 

neuropsicomotor, comportamento, exame físico, visão, audição, dentição, risco 

cardiovascular, exames laboratoriais, imunizações, aconselhamento e 

orientação preventiva; 
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 Identificar, descrever os sinais e sintomas, descrever as medidas de prevenção 

e tratamento dos agravos nutricionais a seguir: obesidade, desnutrição, 

hipovitaminose A, deficiência de iodo; 

 Descrever o calendário de imunização da criança e do adolescente, identificar 

contra-indicações à imunização, diagnosticar e manejar reações adversas 

vacinais, discutir e planejar as ações de imunização com a comunidade e ESF; 

 Descrever e demonstrar a avaliação do recém-nascido, cuidados com higiene 

geral e do coto umbilical; 

 Descrever o diagnóstico e o tratamento não-farmacológico dos seguintes 

problemas comuns no recém-nascido e lactente: constipação intestinal, cólicas 

do lactente, regurgitação e vômitos, monilíase oral, miliária, dermatite 

amoniacal ou de fraldas, impetigo, dermatite seborréica, onfalite, hérnia 

umbilical, hérnia inguinal, hidrocele,  criptoquirdia, fimose, parafimose, displasia 

de quadril; 

 Conceituar anemia, identificar as causas de anemia em crianças, descrever e  

interpretar os procedimentos diagnósticos para a anemia, descrever a 

prevenção para a anemia ferropriva; 

 Identificar, analisar e discutir medidas individuais e coletivas para a prevenção 

das enteroparasitoses, descrever e discutir o uso da quimioprofilaxia de 

enteroparasitoses, descrever o diagnóstico das seguintes enteroparasitoses: 

amebíase, ancilostomíase, ascaridíase, balantidíase, enterobíase, 

estrongiloidíase, himenolepíase, teníase, cisticercose, tricuríase; descrever as 

principais complicações das parasitoses acima; 

 Descrever o diagnóstico das pneumonias em crianças; 

 Descrever o diagnóstico da otite média aguda (OMA) em crianças, identificar 

sinais de complicações (mastoidite, infeção do SNC) em crianças com otite, 

diferenciar otite aguda supurativa e serosa; 

 Descrever o diagnóstico da rinossinusite aguda e crônica em crianças, 

identificar sinais de complicações  em crianças com rinossinusite; 
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 Descrever o diagnóstico da faringoamigdalite aguda em crianças, identificar 

sinais de complicações em crianças com faringoamigdalite, descrever os 

agentes causadores de faringoamigdalite, descrever os achados de anamnese 

e exame físico com melhor poder preditivo para a infeção por  streptococos do 

grupo A; 

 Descrever o diagnóstico da febre reumática e indicar a profilaxia para infeções 

por streptococos do grupo A; 

 Descrever a prevenção e o diagnóstico da rinite alérgica, caracterizar seus 

principais diagnósticos diferenciais,  descrever o tratamento não-farmacológico 

da rinite alérgica, relacionar a rinite alérgica à asma; 

 Descrever a prevenção da asma brônquica, assim como o seu diagnóstico na 

criança; caracterizar os principais diagnósticos diferenciais da asma brônquica; 

classificar a gravidade e estadiar a doença, descrever o tratamento não-

farmacológico da asma brônquica; identificar a necessidade de utilização de 

vacinas em pacientes com asma brônquica; identificar e planejar estratégias 

educacionais individuais e coletivas para auxiliar no controle da doença; 

 Descrever o diagnóstico do pé torto congênito, descrever as características 

fisiológicas do crescimento dos membros inferiores até a adolescência; 

 Descrever as causas de enurese noturna - identificar e exemplificar os 

tratamentos não-farmacológicos para enurese; 

 Listar os critérios diagnósticos para o transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade em crianças (TDAH) - discutir a importância do tema em APS; 

 Descrever as características psicossociais da fase do ciclo vital da 

adolescência, analisar a repercussão de tais características na saúde do 

adolescente e no seu contato com os serviços de saúde; descrever elementos 

básicos para atendimento do adolescente em consultório. 

 Descrever o diagnóstico e estadiamento da acne, descrever e exemplificar o 

tratamento não farmacológico de cada estágio da acne; 
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 Descrever os sinais e sintomas da vulvovaginite em crianças e adolescentes 

pré-púberes; identificar fatores de risco para processos infecciosos 

vulvovaginais; 

 Descrever as características clínicas da puberdade normal; conceituar 

puberdade precoce e puberdade tardia; classificar a puberdade precoce; 

identificar as características clínicas dos diferentes diagnósticos causadores de 

puberdade tardia;  

 Identificar hábitos de vida deletérios para a oclusão dental, cáries e fluorose em 

crianças e adolescentes; 

 Analisar a importância da escola como locus de atuação da ESF; planejar e 

avaliar ações de saúde no ambiente escolar; descrever e exemplificar ações de 

caráter clínico e psicossocial, de avaliação do crescimento, avaliação da 

acuidade visual, avaliação da acuidade auditiva, avaliação da saúde bucal, 

atualização de calendário vacinal; 

 Conceituar infeção do trato urinário (ITU), bacteriúria assintomática, cistite e 

pielonefrite; diferenciar ITU recorrente por recidiva de reinfeção; descrever as 

orientações não farmacológicas para prevenção de ITU; 

 Descrever os sinais de risco da febre em crianças; identificar crianças que 

necessitam de avaliação laboratorial e de imagem imediatos para a febre; 

 Conceituar os seguintes termos, relativos à diarréia: aguda, prolongada, 

crônica, disenteria; identificar os fatores de risco para a diarréia grave; 

descrever os sinais e sintomas da desidratação leve, moderada e grave; 

descrever o tratamento dos diversos tipos de desidratação; analisar e indicar o 

uso de antibióticos e probióticos na diarréia aguda; 

 Descrever os sinais e sintomas das seguintes doenças dermatológicas:  

candidíase cutânea, ectima, erisipela, escabiose, estrófulo, foliculites, 

furúnculo, herpes simples, impetigo, larva migrans, miíase, molusco 

contagioso, pediculoses, ptiríase alba, ptiríase versicolor, tinea corporis, tinea 

pedis, tinea cruris, tinea capitis, tungíase, urticária, herpes zoster e verrugas; 
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 Descrever o tratamento não-farmacológico da crise convulsiva e do status 

epilepticus; identificar os principais efeitos colaterais das drogas usadas no 

tratamento da epilepsia; 

 Conceituar o termo “violência contra crianças e adolescentes”; descrever as 

formas de violência, assim como as suas manifestações e características 

clínicas; identificar e analisar as formas de intervenção do profissional da ESF 

na “violência contra crianças e adolescentes”; 

 

10.2  Competências do médico 

 Avaliar e interpretar a gravidade da icterícia neonatal; 

 Descrever e analisar a importância do aleitamento materno, descrever as 

recomendações quanto à duração do aleitamento materno, identificar contra-

indicações ao aleitamento, identificar técnicas para estimular o aleitamento 

materno em sua comunidade; 

 Descrever e demonstrar o manejo de dificuldades relacionadas ao aleitamento, 

incluindo: demora na descida do leite, dor e trauma mamilar, mamilos planos 

ou invertidos, ingurgitamento mamário, candidíase, reflexo de ejeção 

exacerbado, presença de sangue no leite, bloqueio de ductos lactíferos, 

mastite, abscesso mamário, galactocele, baixa produção de leite, cirurgia de 

redução de mamas e implantes mamários; 

 Descrever a época, quantidade, frequência e modo de preparo recomendados 

para introdução da alimentação complementar; 

 Conceituar puericultura; 

 Descrever o calendário de consultas básico da criança e do adolescente;  

 Planejar ações para a implementação do calendário básico de consultas da 

criança e do adolescente; 

 Descrever, demonstrar, analisar e interpretar as ações clínicas de prevenção e 

promoção da saúde, inclusive de rastreamento, da criança e do adolescente 

nos seguintes campos: história, monitoração do crescimento, desenvolvimento 
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neuropsicomotor, comportamento, exame físico, visão, audição, dentição, risco 

cardiovascular, exames laboratoriais, imunizações, aconselhamento e 

orientação preventiva; 

 Identificar, descrever os sinais e sintomas, descrever as medidas de prevenção 

e tratamento dos agravos nutricionais a seguir: obesidade, desnutrição, 

hipovitaminose A, deficiência de iodo; 

 Descrever o calendário de imunização da criança e do adolescente, identificar 

contra-indicações à imunização, diagnosticar e manejar reações adversas 

vacinais, discutir e planejar as ações de imunização com a comunidade e ESF; 

 Descrever e  demonstrar a avaliação do recém-nascido, cuidados com higiene 

geral e do coto umbilical; 

 Descrever o diagnóstico e o tratamento dos seguintes problemas comuns no 

recém-nascido e lactente: constipação intestinal, cólicas do lactente, 

regurgitação e vômitos; 

 monilíase oral, miliária, dermatite amoniacal ou de fraldas, impetigo, dermatite 

seborréica, onfalite, hérnia umbilical, hérnia inguinal, hidrocele,  criptoquirdia, 

fimose, parafimose, displasia de quadril; 

 Descrever o diagnóstico, as complicações e o manejo do refluxo gastro-

esofágico na criança; 

 Conceituar anemia, identificar as causas de anemia em crianças, descrever e  

interpretar os procedimentos diagnósticos para a anemia, descrever o 

tratamento e a prevenção para a anemia ferropriva; 

 Identificar, analisar e discutir medidas individuais e coletivas para a prevenção 

das enteroparasitoses, descrever e discutir o uso da quimioprofilaxia de 

enteroparasitoses, descrever o diagnóstico e tratamento das seguintes 

enteroparasitoses: amebíase, ancilostomíase, ascaridíase, balantidíase, 

enterobíase, estrongiloidíase, himenolepíase, teníase, cisticercose, tricuríase; 

descrever as principais complicações das parasitoses acima; 

 Descrever o diagnóstico das pneumonias em crianças,  analisar e interpretar os 

exames laboratoriais/radiológicos envolvidos no diagnóstico das pneunmonias, 
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estratificar o risco de mortalidade e identificar o local de tratamento 

(ambulatório, hospital ou UTI) em pacientes com pneumonia adquirida na 

comunidade (PAC), descrever o tratamento farmacológico das PAC tratadas 

em ambiente ambulatorial e hospitalar; 

 Descrever o diagnóstico da otite média aguda (OMA) em crianças, identificar 

sinais de complicações (mastoidite, infeção do SNC) em crianças com otite, 

diferenciar otite aguda supurativa e serosa, descrever o tratamento da OMA, 

descrever o tratamento da otite média; 

 Descrever o diagnóstico da rinossinusite aguda e crônica em crianças, 

identificar sinais de complicações em crianças com rinossinusite, descrever o 

tratamento das rinossinusites; 

 Descrever o diagnóstico da faringoamigdalite aguda em crianças, identificar 

sinais de complicações em crianças com faringoamigdalite, descrever os 

agentes causadores de faringoamigdalite, descrever os achados de anamnese 

e exame físico com melhor poder preditivo para a infeção por  streptococos do 

grupo A, descrever o tratamento da faringoamigdalite aguda em crianças; 

 Descrever o diagnóstico da febre reumática e indicar a profilaxia para infeções 

por streptococos do grupo A; 

 Descrever a prevenção e o diagnóstico da rinite alérgica, caracterizar seus 

principais diagnósticos diferenciais, classificar a gravidade e estadiar a doença, 

descrever o tratamento não-farmacológico e farmacológico da rinite alérgica, 

relacionar a rinite alérgica à asma; 

 Descrever a prevenção da asma brônquica, assim como o seu diagnóstico na 

criança; analisar os seguintes exames propedêuticos para a asma brônquica, 

analisando a sua utilidade: espirometria, pico de fluxo expiratório. Caracterizar 

os principais diagnósticos diferenciais da asma brônquica. Classificar a 

gravidade e estadiar a doença, descrever o tratamento não-farmacológico e 

farmacológico da asma brônquica. Identificar a necessidade de utilização de 

vacinas em pacientes com asma brônquica. Identificar estratégias educacionais 

individuais e coletivas para auxiliar no controle da doença; 

 Descrever o diagnóstico do pé torto congênito, descrever as características 

fisiológicas do crescimento dos membros inferiores até a adolescência; 
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 Descrever as causas de enurese noturna; identificar, discutir o uso e interpretar 

os exames laboratoriais e de imagem para investigação da enurese noturna; 

identificar e exemplificar os tratamentos não-farmacológicos para enurese; 

descrever o tratamento farmacológico para enurese noturna; 

 Listar os critérios diagnósticos para o transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade em crianças (TDAH); discutir a importância do tema em APS; 

identificar os tratamentos para o TDAH; 

 Descrever as características psicossociais da fase do ciclo vital da 

adolescência, analisar a repercussão de tais características na saúde do 

adolescente e no seu contato com os serviços de saúde; descrever elementos 

básicos para atendimento do adolescente em consultório; 

 Descrever o diagnóstico e estadiamento da acne, exemplificar o tratamento 

farmacológico e não-farmacológico de cada estágio da acne; 

 Descrever os sinais e sintomas da vulvovaginite em crianças e adolescentes 

pré-púberes; identificar fatores de risco para processos infecciosos 

vulvovaginais; descrever, indicar e interpretar os exames complementares para 

investigação da vulvovaginite; descrever o tratamento da vulvovaginite 

específica e inespecífica; 

 Descrever as características clínicas da puberdade normal; conceituar 

puberdade precoce e puberdade tardia; classificar a puberdade precoce; 

descrever, indicar e interpretar os exames complementares para investigação 

da puberdade precoce; identificar as características clínicas dos diferentes 

diagnósticos causadores de puberdade tardia; descrever, indicar e interpretar 

os exames complementares para investigação da puberdade tardia; 

 Identificar hábitos de vida deletérios para a oclusão dental, cáries e fluorose em 

crianças e adolescentes; 

 Analisar a importância da escola como locus de atuação da ESF; planejar e 

avaliar ações de saúde no ambiente escolar; descrever e exemplificar ações de 

caráter clínico e psicossocial, de avaliação do crescimento, avaliação da 

acuidade visual, avaliação da acuidade auditiva, avaliação da saúde bucal, 

atualização de calendário vacinal; 
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 Conceituar infeção do trato urinário (ITU), bacteriúria assintomática, cistite e 

pielonefrite; descrever a estratégia diagnóstica para cada uma das formas de 

ITU; identificar situações que exigem tratatamento da bacteriúria assintomática; 

diferenciar ITU recorrente por recidiva de reinfeção; descrever o tratamento 

ambulatorial da cistite e da pielonefrite; identificar pacientes com ITU que 

necessitam de tratamento em regime de internação; identificar pacientes com 

ITU que requeiram profilaxia medicamentosa; descrever as orientações não 

farmacológicas para prevenção de ITU; descrever, selecionar o uso e 

interpretar os exames propedêuticos para a investigação da ITU; 

 Descrever os sinais de risco da febre em crianças; identificar crianças que 

necessitam de avaliação laboratorial e de imagem imediatos para a febre; 

indicar e interpretar os exames laboratoriais e de imagem para a investigação 

da febre em crianças; 

 Conceituar os seguintes termos, relativos à diarréia: aguda, prolongada, 

crônica, disenteria; identificar os fatores de risco para a diarréia grave; 

descrever os sinais e sintomas da desidratação leve, moderada e grave; 

descrever o tratamento dos diversos tipos de desidratação; analisar e indicar o 

uso de antibióticos e probióticos na diarreia aguda; 

 Descrever os sinais e sintomas das seguintes doenças dermatológicas:  

candidíase cutânea, ectima, erisipela, escabiose, estrófulo, foliculites, 

furúnculo, herpes simples, impetigo, larva migrans, miíase, molusco 

contagioso, pediculoses, ptiríase alba, ptiríase versicolor, tinea corporis, tinea 

pedis, tinea cruris, tinea capitis, tungíase, urticária, herpes zoster e verrugas; 

identificar e analisar as provas diagnósticas para as doenças acima citadas, 

descrever o tratamento das doenças acima citadas; 

 Descrever o tratamento farmacológico e não farmacológico da crise convulsiva 

e do status epilepticus, discutir a abordagem propedêutica e terapêutica da 

primeira crise convulsiva, caracterizar as principais síndromes epilépticas 

focais e generalizadas, identificar o fármaco de primeira escolha para o 

tratamento das principais síndromes epiléticas, descrever o acompanhamento 

clínico e laboratorial de pacientes com epilepsia, identificar os principais efeitos 

colaterais das drogas usadas no tratamento da epilepsia, identificar as 

características clínicas dos pacientes que possibilitam a retirada do tratamento 

farmacológico; 
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 Conceituar o termo “violência contra crianças e adolescentes”; descrever as 

formas de violência, assim como as suas manifestações e características 

clínicas; identificar e analisar as formas de intervenção do profissional da ESF 

na “violência contra crianças e adolescentes”. 

 

10.3  Competências do odontólogo 

 Descrever e analisar a importância do aleitamento materno, descrever as 

recomendações quanto à duração do aleitamento materno, identificar contra-

indicações ao aleitamento, identificar técnicas para estimular o aleitamento 

materno em sua comunidade; 

 Conhecer as características anatômicas e morfo-fisiológicas da dentição 

decídua e mista bem como a cronologia de erupção da mesma e de dentes 

permanentes; 

 Descrever os fatores de risco para a má-oclusão; identificar e descrever o 

manejo dos hábitos de vida deletérios para a oclusão dental; planejar medidas 

de vigilância e prevenção à má-oclusão; descrever o tratamento preventivo e 

interceptativo para a má-oclusão; descrever o tratamento corretivo para a má-

oclusão; 

 Conceituar fluorose, descrever a sua epidemiologia no Brasil; 

 Descrever os principais fatores de risco para a fluorose, planejar medidas de 

vigilância e prevenção à fluorose; descrever o diagnóstico e tratamento da 

fluorose; 

 Descrever a prevenção individual e coletiva e o diagnóstico da cárie dentária, 

descrever e analisar os tratamentos para a cárie, identificar pontos positivos e 

negativos de cada tratamento descrito; 

 Descrever a prevenção individual e coletiva e o diagnóstico da gengivite, 

descrever e analisar os tratamentos para a gengivite, identificar pontos 

positivos e negativos de cada tratamento descrito, identificar casos com 

necessidade de encaminhamento para especialidade de periodontia; 
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 Descrever a prevenção individual e coletiva e o diagnóstico da periodontite, 

descrever e analisar os tratamentos para a periodontite, identificar pontos 

positivos e negativos de cada tratamento descrito, identificar casos com 

necessidade de encaminhamento para especialidade de periodontia; 

 Conceituar o termo “violência contra crianças e adolescentes”; descrever as 

formas de violência, assim como as suas manifestações e características 

clínicas; identificar e analisar as formas de intervenção do profissional da ESF 

na “violência contra crianças e adolescentes”; 

 Analisar a importância da escola como locus de atuação da ESF; planejar e 

avaliar ações de saúde bucal no ambiente escolar; descrever e exemplificar 

ações de avaliação da saúde bucal na escola; 

 Realizar triagens de risco para agravos bucais (principalmente cárie), 

planejando intervenções de prevenção incluindo uso racional de fluorterapia 

tópica e referência para a clínica quando houver demanda de assistência; 

 Realizar ações de adequação do meio , eventualmente utilizando a técnica de 

restauração atraumática (ART) em regiões onde o perfil epidemiológico de 

cárie demonstrar alta prevalência e dificuldade de acesso à clínica 

odontológica; 

 Realizar ações educativas de saúde bucal com linguagem, conteúdo e 

estratégias pedagógicas compatíveis com a idade. 
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11 Competências profissionais em saúde do adulto 

11.1  Competências do médico 

 Conceituar anemia, identificar as causas de anemia em adultos, descrever e 

interpretar os procedimentos diagnósticos para a anemia, descrever o 

tratamento para as seguintes síndromes que cursam com anemia: anemia 

ferropriva, anemia por deficiência vitamínica, anemia das doenças crônicas; 

 Conceituar perda de peso involuntária em adultos, identificar as principais 

causas de perda de peso involuntária em adultos, descrever as características 

clínicas dos problemas que cursam com perda de peso involuntária, descrever 

a epidemiologia das principais causas de perda de peso involuntária, relacionar 

as possíveis causas com a propedêutica para a sua investigação, manejar 

dieteticamente o paciente com perda de peso involuntária em investigação; 

 Conceituar diarreia, descrever a classificação das diarreias em adultos, 

identificar e  descrever as características das causas de diarreia, descrever o 

manejo diagnóstico e terapêutico das seguintes síndromes que cursam com 

diarreia:  diarréia aquosa aguda (sem e com desidratação), disenteria aguda, 

diarréia prolongada, diarréia crônica; 

 Identificar os “sinais de alerta” em adultos com cefaleia, descrever o 

diagnóstico das principais síndromes de cefaleia primária e secundária, 

descrever o manejo farmacológico e não farmacológico para a enxaqueca, 

cefaleia tensional, cefaleia em salvas e artrite temporal (em casos agudos e 

crônicos); 

 Descrever o diagnóstico das pneumonias em adultos,  analisar e interpretar os 

exames laboratoriais/radiológicos envolvidos no diagnóstico das pneunmonias, 

estratificar o risco de mortalidade e identificar o local de tratamento 

(ambulatório, hospital ou UTI) em pacientes com pneumonia adquirida na 

comunidade (PAC), descrever o tratamento farmacológico das PAC tratadas 

em ambiente ambulatorial e hospitalar; 

 Descrever o diagnóstico da otite média aguda (OMA) em adultos, identificar 

sinais de complicações (mastoidite, infeção do SNC) em adultos com otite, 
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diferenciar otite aguda supurativa e serosa, descrever o tratamento da OMA, 

descrever o tratamento da otite média; 

 Descrever o diagnóstico da rinossinusite aguda e crônica em adultos, identificar 

sinais de complicações em adultos com rinossinusite, descrever o tratamento 

das rinossinusites; 

 Descrever o diagnóstico da faringoamigdalite aguda em adultos, identificar 

sinais de complicações em adultos com faringoamigdalite, descrever os 

agentes causadores de faringoamigdalite, descrever os achados de anamnese 

e exame físico com melhor poder preditivo para a infeção por streptococos do 

grupo A, descrever o tratamento da faringoamigdalite aguda em adultos; 

 Descrever o diagnóstico da febre reumática e indicar a profilaxia para infeções 

por streptococos do grupo A; 

 Descrever a prevenção e o diagnóstico da rinite alérgica, caracterizar seus 

principais diagnósticos diferenciais, classificar a gravidade e estadiar a doença, 

descrever o tratamento não farmacológico e farmacológico da rinite alérgica, 

relacionar a rinite alérgica à asma; 

 Descrever a prevenção da asma brônquica, assim como o seu diagnóstico no 

adulto; analisar os seguintes exames propedêuticos para a asma brônquica, 

analisando a sua utilidade: espirometria, pico de fluxo expiratório. Caracterizar 

os principais diagnósticos diferenciais da asma brônquica. Classificar a 

gravidade e estadiar a doença, descrever o tratamento não farmacológico e 

farmacológico da asma brônquica. Identificar a necessidade de utilização de 

vacinas em pacientes com asma brônquica. Identificar estratégias educacionais 

individuais e coletivas para auxiliar no controle da doença; 

 Descrever as principais causas de dor torácica, identificar diferenças na 

prevalência das causas de dor torácica em APS  e serviços de urgência, 

descrever as características semiológicas das seguintes síndromes: dor 

torácica cardiogênica, pericardite, dissecção aórtica, pneumotórax, embolia 

pulmonar, pneumonia, doenças gastroesofagianas, dor músculo-esquelética, 

herpes zoster, dor secundária e transtornos psicológicos; identificar e analisar 

os métodos propedêuticos para as condições acima, descrever o tratamento 

pré-hospitalar da síndrome coronariana aguda; 
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 Identificar e analisar as principais ações de cunho preventivo primário, 

secundário e terciário contra o tabagismo, descrever as principais doenças 

relacionadas ao tabagismo, descrever instrumentos de rastreio do tabagismo, 

descrever a abordagem mínima ao paciente tabagista, descrever o tratamento 

farmacológico e não farmacológico do tabagismo; 

 Conceituar dor lombar, descrever as principais causas de dor lombar em 

adultos, identificar a prevalência da dor lombar na APS, assim como de suas 

causas, identificar os “sinais de alerta” em pacientes com dor lombar, 

descrever e analisar o uso de exames complementares na investigação das 

lombalgias agudas e crônicas, descrever o tratamento farmacológico e não 

farmacológico das lombalgias agudas e crônicas de origem ortopédica; 

 Identificar as principais causas de dor abdominal aguda em adultos, descrever 

os sinais e sintomas das seguintes causas de dor abdominal aguda: apendicite, 

obstrução intestinal aguda, isquemia mesentérica, diverticulites, úlcera péptica 

perfurada, doença inflamatória intestinal, pancreatite aguda, abcesso hepático, 

hepatite aguda, rotura esplênica, colecistite aguda, colangite aguda, peritonite 

primárias e secundárias, cálculo uretral, cistite, pielonefrite, aneurisma aórtico, 

cisto ovariano roto, gravidez ectópica, torsão ovariana e salpingite aguda; 

identificar critérios de encaminhamento imediato ao cirurgião de pacientes com 

dor abdominal aguda; 

 Identificar as principais manifestações de hérnias da parede abdominal, 

classificar a hérnia abdominal, identificar as hérnias que necessitam de 

tratamento cirúrgico, descrever os sinais de estrangulamento e 

encarceramento de hérnias; 

 Identificar as principais causas de dispepsia em pacientes adultos, descrever 

os sinais e sintomas da dispepsia ulcerosa e não ulcerosa e da doença do 

refluxo gastro-esofágico, identificar “sinais de alerta” em pacientes com 

dispepsia e DRGE, identificar e analisar o uso de exames propedêuticos na 

investigação de pacientes com dispepsia e DRGE, descrever o tratamento 

farmacológico e não-farmacológico da dispepsia não ulcerosa, ulcerosa e 

DRGE; 

 Conceituar constipação intestinal, descrever as principais causas de 

constipação em adultos, assim como seu diagnóstico e tratamento, identificar 
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pacientes com necessidade de interconsulta/encaminhamento a especialista 

para investigação/tratamento de constipação; 

 Descrever o diagnóstico e tratamento das hemorroidas, fissuras anais, prurido 

anal; 

 Descrever o processo de investigação do sangramento anal em pacientes da 

APS; 

 Conceituar infeção do trato urinário (ITU), bacteriúria assintomática, cistite e 

pielonefrite; descrever a estratégia diagnóstica para cada uma das formas de 

ITU; identificar situações que exigem tratatamento da bacteriúria assintomática; 

diferenciar ITU recorrente por recidiva de reinfeção; descrever o tratamento 

ambulatorial da cistite e da pielonefrite; identificar pacientes com ITU que 

necessitam de tratamento em regime de internação; identificar pacientes com 

ITU que requeiram profilaxia medicamentosa; descrever as orientações não 

farmacológicas para prevenção de ITU; descrever, selecionar o uso e 

interpretar os exames propedêuticos para a investigação da ITU; 

 Descrever os principais quadros que cursam com ITU em homens (prostatite, 

orquite, epididimite,uretrite); descrever o diagnóstico de cada uma das 

condições acima; diferenciar as causas infecciosas dos quadros de torção de 

cordão espermático e doença de Fournier; descrever o tratamento da ITU no 

homem; 

 Descrever os sinais e sintomas das seguintes doenças dermatológicas:  

candidíase cutânea, ectima, erisipela, escabiose, estrófulo, foliculites, 

furúnculo, herpes simples, impetigo, larva migrans, miíase, molusco 

contagioso, pediculoses, ptiríase alba, ptiríase versicolor, tinea corporis, tinea 

pedis, tinea cruris, tinea capitis, tungíase, urticária, herpes zoster e verrugas; 

identificar e analisar as provas diagnósticas para as doenças acima citadas, 

descrever o tratamento das doenças acima citadas; 

 Identificar, analisar e discutir medidas individuais e coletivas para a prevenção 

das enteroparasitoses, descrever e discutir o uso da quimioprofilaxia de 

enteroparasitoses, descrever o diagnóstico e tratamento das seguintes 

enteroparasitoses: amebíase, ancilostomíase, ascaridíase, balantidíase, 
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enterobíase, estrongiloidíase, himenolepíase, teníase, cisticercose, tricuríase; 

descrever as principais complicações das parasitoses acima; 

 Descrever os sinais e sintomas da otite externa aguda, diferenciar a otite 

externa aguda bacteriana dos quadros fúngicos, secundários à dermatite de 

contato e supurativos; descrever o tratamento da otite externa bacteriana; 

 Reconhecer os sinais e sintomas das seguintes patologias: síndrome da cauda 

equina, ruptura de manguito rotador, neuroma de Morton, lesão de ligamentos 

cruzados do joelho, lesão de menisco, lombociatalgia;  descrever o quadro 

clínico, o diagnóstico e o tratamento das seguintes síndromes localizadas: 

bursite- trocantérica, isquiática, olecraniana, pré-patelar, anserina, subacromial- 

,tendinite do supra-espinhoso e do bíceps, osteartrose acrômio-clavicular, 

capsulite adesiva, epicondilite medial e lateral, tenossinovite DeQuervain, 

tenossinovite estenosante dos tendões flexores, síndrome do túnel do carpo, 

cisto sinoviais, fasciíte plantar, metatarsalgias, osteoartrose de joelho, 

síndrome patelo-femoral; 

 Diferenciar, em pacientes com dor articular, os sinais e sintomas de doenças 

inflamatórias e degenerativas; descrever a abordagem diagnóstica das mono e 

oligoartrites; descrever o tratamento agudo e profilático da artrite gotosa; 

descrever a abordagem diagnóstica das poliartrites; descrever o tratamento da 

artrite reumatoide; 

 Descrever a abordagem diagnóstica do paciente com poliartralgia, descrever o 

tratamento farmacológico e não-farmacológico da fibromialgia; 

 Diferenciar, com base nos sinais e sintomas do pacientes com tontura, os 

quadros clínicos de síncope, pré-sincope, vertigem e instabilidade postural; 

descrever os elementos essenciais da anamnese e exame clínico para o 

diagnóstico diferencial das seguintes síndromes: síncope neural, hipotensão 

ortostática e cardiovascular; identificar pacientes com síncope de origem não 

esclarecida pela anamnese e exame físico com alto risco de vida (candidatos a 

internação); diferenciar os sinais e sintomas de pacientes com vertigem central 

e periférica; descrever o diagnóstico da doença de Meniere, VPPB, neuronite 

vestibular e neurinoma do acústico; descrever o tratamento farmacológico e 

não-farmacológico da VPPB e da neuronite vestibular; 
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 Descrever os sinais e sintomas característicos da litíase urinária; identificar, 

analisar e interpretar os exames laboratoriais e de imagem em pacientes com 

suspeita de litíase urinária; descrever o tratamento agudo da cólica nefrética; 

diferenciar pacientes com necessidade de tratamento cirúrgico e ambulatorial 

da litíase urinária; identificar pacientes com necessidade de estudo metabólico 

para identificação da causa de formação de cálculos; 

 Descrever os sinais e sintomas da litíase biliar, identificar, analisar e interpretar 

os exames de imagem no diagnóstico da litíase biliar; descrever o tratamento 

para os seguintes tipos de paciente com litíase ou cólica biliar: assintomática, 

sintomas típicos, sintomas atípicos e sintomas típicos (sem cálculo); descrever 

o tratamento agudo da cólica biliar; 

 Descrever as principais doenças bucais, como se manifestam e como preveni-

las; demonstrar a importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação 

com dentifrício fluoretado e o uso do fio dental; descrever os cuidados a serem 

tomados para evitar a fluorose; identificar as orientações gerais sobre dieta na 

saúde bucal; orientar para autoexame da boca: descrever os cuidados 

imediatos após traumatismo dentário; 

 Identificar e diferenciar as disfunções sexuais libidinais, eréteis e ejaculatórias; 

descrever o diagnóstico e o tratamento farmacológico e não-farmacológico das 

disfunções libidinais, eréteis e ejaculatórias (ejaculação precoce e atraso na 

ejaculação); 

 Descrever os sinais e sintomas de prostatismo; descrever e caracterizar os 

diagnósticos diferenciais da hiperplasia prostática benigna (HPB); descrever e 

interpretar os exames laboratoriais e de imagem na investigação de pacientes 

com prostatismo; identificar pacientes candidatos ao tratamento cirúrgico; 

descrever o tratamento farmacológico e não farmacológico da HPB; 

 Discutir o rastreio de câncer de pele, descrever os grupos de risco para o 

câncer de pele, identificar as medidas de prevenção primária eficazes para o 

câncer de pele, descrever as características de “risco” para manchas de pele, 

descrever as principais características clínicas do melanoma, do câncer 

espinocelular e basocelular; 
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 Descrever o tratamento farmacológico e não-farmacológico da crise convulsiva 

e do status epilepticus, discutir a abordagem propedêutica e terapêutica da 

primeira crise convulsiva, caracterizar as principais síndromes epilépticas 

focais e generalizadas, identificar o fármaco de primeira escolha para o 

tratamento das principais síndromes epiléticas, descrever o acompanhamento 

clínico e laboratorial de pacientes com epilepsia, identificar os principais efeitos 

colaterais das drogas usadas no tratamento da epilepsia, identificar as 

características clínicas dos pacientes que possibilitam a retirada do tratamento 

farmacológico; 

 Descrever as principais causas de halitose, identificar as recomendações 

gerais para o tratamento da halitose; 

 Descrever o quadro clínico e a acurácia dos sinais e sintomas do 

hipotireoidismo e do hipertireoidismo, discutir o rastreamento de 

hipotireoidismo na população em geral, descrever o diagnóstico do hipo e do 

hipertireoidismo, descrever o tratamento e o monitoramento clínico-laboratorial 

do hipotireoidismo, descrever o diagnóstico das seguintes doenças que cursam 

com hipertireoidismo: Graves, adenoma tóxico, bócio multinodular tóxico, 

tireoidite auto-imune; identificar os pacientes candidatos a tratamento cirúrgico 

ou com iodo radioativo; descrever o tratamento farmacológico do 

hipertireoidismo; descrever a abordagem propedêutica inicial dos pacientes 

com nódulos tireoidianos; 

 Descrever o eletrocardiograma normal, identificar alterações 

eletrocardiográficas nas seguintes síndromes: sobrecargas atriais e 

ventriculares, bloqueios átrio-ventriculares e fasciculares, arritmias 

supraventriculares e ventriculares, síndromes isquêmicas cardíacas, 

pericardites; 

 Descrever o diagnóstico e tratamento das seguintes arritmias: arritmia sinusal, 

bradicardia sinusal, bloqueios atrioventriculares, doença do nó sinusal, 

taquicardia sinusal, fibrilação atrial, taquicardia supraventricular paroxística, 

flutter atrial, extra-sístoles atriais e ventriculares, intoxicação digitálica; 

 Identificar os sinais e sintomas da insuficiência venosa crônica/varizes, da 

tromboflebite superficial e da trombose venosa profunda (TVP), descrever o 

diagnóstico dessas condições, descrever os fatores de risco para a TVP, 
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descrever o manejo terapêutico das condições acima, identificar características 

da úlcera venosa de estase e seus principais diagnósticos diferenciais; 

 

11.2  Competências do enfermeiro 

 Conceituar anemia, identificar as causas de anemia em adultos; 

 Conceituar perda de peso involuntária em adultos, identificar as principais 

causas de perda de peso involuntária em adultos, manejar dieteticamente o 

paciente com perda de peso involuntária em investigação; 

 Conceituar diarréia, descrever a classificação das diarréias em adultos, 

identificar  e  descrever as características das causas de diarreia, descrever o 

manejo diagnóstico e terapêutico das seguintes síndromes que cursam com 

diarreia:  diarréia aquosa aguda (sem e com desidratação), disenteria aguda, 

diarréia prolongada, diarréia crônica; 

 Identificar os “sinais de alerta” em adultos com cefaléia; 

 Identificar os “sinais de alerta”  em adultos com dor torácica e/ou dispnéia e /ou 

tosse; 

 Identificar os sinais e sintomas da otite média em adultos, identificar sinais de 

complicações (mastoidite, infeção do SNC) em adultos com otite; 

 Identificar os sinais e sintomas da rinossinusite em adultos, identificar sinais de 

complicações em adultos com rinossinusite; 

 Identificar os sinais e sintomas da faringoamigdalite aguda em adultos, 

identificar sinais de complicações em adultos com faringoamigdalite; 

 Descrever a prevenção e o diagnóstico da rinite alérgica, caracterizar seus 

principais diagnósticos diferenciais, classificar a gravidade e estadiar a doença, 

descrever o tratamento não farmacológico da rinite alérgica, relacionar a rinite 

alérgica à asma; 

 Descrever a prevenção da asma brônquica, assim como o seu diagnóstico no 

adulto; analisar os seguintes exames propedêuticos para a asma brônquica, 
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analisando a sua utilidade: espirometria, pico de fluxo expiratório. Caracterizar 

os principais diagnósticos diferenciais da asma brônquica. Classificar a 

gravidade e estadiar a doença, descrever o tratamento não farmacológico e 

farmacológico da asma brônquica. Identificar a necessidade de utilização de 

vacinas em pacientes com asma brônquica. Identificar estratégias educacionais 

individuais e coletivas para auxiliar no controle da doença; 

 Identificar e analisar as principais ações de cunho preventivo primário, 

secundário e terciário contra o tabagismo, descrever as principais doenças 

relacionadas ao tabagismo, descrever instrumentos de rastreio do tabagismo, 

descrever a abordagem mínima ao paciente tabagista, descrever o tratamento 

não farmacológico do tabagismo; 

 Identificar, analisar, discutir e planejar medidas individuais e coletivas para a 

prevenção das enteroparasitoses, descrever e discutir o uso da quimioprofilaxia 

de enteroparasitoses, descrever o diagnóstico e tratamento das seguintes 

enteroparasitoses: amebíase, ancilostomíase, ascaridíase, balantidíase, 

enterobíase, estrongiloidíase, himenolepíase, teníase, cisticercose, tricuríase; 

descrever as principais complicações das parasitoses acima; 

 Identificar pacientes edêntulos e em risco de edentulismo, orientar a higiene 

dentária em pacientes edêntulos; 

 Descrever as principais doenças bucais, como se manifestam e como previní-

las; demonstrar a importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação 

com dentifrício fluoretado e o uso do fio dental; descrever os cuidados a serem 

tomados para evitar a fluorose; identificar as orientações gerais sobre dieta na 

saúde bucal; orientar para auto-exame da boca: descrever os cuidados 

imediatos após traumatismo dentário; 

 Discutir o rastreio de câncer de pele, descrever os grupos de risco para o 

câncer de pele, identificar as medidas de prevenção primária eficazes para o 

câncer de pele, descrever as características de “risco” para manchas de pele, 

descrever as principais características clínicas do melanoma, do câncer 

espinocelular e basocelular; 
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 Descrever o tratamento não farmacológico da crise convulsiva e do status 

epilepticus, caracterizar as principais síndromes epilépticas focais e 

generalizadas; 

 Descrever as principais causas de halitose, identificar as recomendações 

gerais para o tratamento da halitose; 

 Identificar os sinais e sintomas da insuficiência venosa crônica/varizes, da 

tromboflebite superficial e da trombose venosa profunda (TVP), descrever os 

fatores de risco para a TVP, descrever o manejo terapêutico não farmacológico 

das condições acima, identificar características da úlcera venosa de estase e 

seus principais diagnósticos diferenciais; 

 Descrever as indicações e contra-indicações para o uso da anticoagulação 

oral, identificar o alvo terapêutico de anticoagulação para cada situação clínica, 

descrever o manejo de pacientes fora do alvo de anticoagulação. 

 

11.3  Competências do odontólogo 

 Descrever as principais doenças bucais, como se manifestam e como prevení-

las; demonstrar a importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação 

com dentifrício fluoretado e o uso do fio dental; descrever os cuidados a serem 

tomados para evitar a fluorose; identificar as orientações gerais sobre dieta na 

saúde bucal; orientar para auto-exame da boca: descrever os cuidados 

imediatos após traumatismo dentário; 

 Descrever a prevenção individual e coletiva e o diagnóstico da cárie dentária, 

descrever e analisar os tratamentos para a cárie, identificar pontos positivos e 

negativos de cada tratamento descrito; 

 Descrever a prevenção individual e coletiva e o diagnóstico da doença 

periodontal, descrever e analisar os tratamentos para a gengivite, identificar 

pontos positivos e negativos de cada tratamento descrito, identificar casos com 

necessidade de encaminhamento para especialidade de periodontia; 

 Identificar e analisar as principais ações de cunho preventivo primário, 

secundário e terciário contra o tabagismo, descrever as principais doenças 
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relacionadas ao tabagismo, descrever instrumentos de rastreio do tabagismo, 

descrever a abordagem mínima ao paciente tabagista; 

 Descrever medidas preventivas contra o traumatismo dentário, descrever o 

tratamento de urgência do traumatismo dentário, identificar condições que 

necessitam de interconsulta/encaminhamento para o centro de especialidades 

odontológicas; 

 Descrever e aplicar as seguintes medidas para redução do edentulismo: 

tratamento restaurador atraumático, tratamento clínico-restaurador básico, 

controle e tratamento da doença periodontal, procedimentos reabilitadores de 

baixa complexidade (tratamentos endodônticos conservadores em dentes 

permanentes); 

 Identificar pacientes candidatos ao tratamento com próteses dentárias, 

descrever o controle clinico desse paciente; 

 Descrever as principais causas de halitose, identificar as recomendações 

gerais para o tratamento da halitose; 

 Descrever os principais fatores desencadeadores do câncer bucal (etilismo, 

tabagismo, etc); 

 Descrever e intervir em manifestações bucais relacionadas à saúde do 

trabalhador, participando de ações de vigilância incluindo educação, prevenção 

e promoção da saúde no ambiente de trabalho; 

 Descrever e intervir nas manifestações bucais de agravos crônicos como 

Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial; 

 Descrever e intervir de forma apropriada em usuários com necessidades 

especiais, delimitando o processo saúde/doença individual nas decisões 

relativas a procedimentos clínicos e/ou preventivos. 
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12 Competências profissionais em procedimentos da 

APS 

12.1  Competências do enfermeiro 

 Reconhecer uma ferida; diferenciar a ferida em aberta ou fechada; diferenciar 

os agentes vulnerantes com feridas incisas, contusas, perfurantes, 

penetrantes, transfixantes; classificar uma ferida em simples e em complexa; 

diferenciar feridas cujo tratamento será primário, primário retardado, aberto e o 

fechamento secundário; definir os momentos do tratamento da ferida: preparo 

da área traumatizada, anestesia, limpeza da ferida, desbridamento, síntese; 

preparar a área da ferida, além de avaliar a necessidade de condições como 

tricotomia, uso de antissépticos; aplicar técnica de limpeza da ferida; planejar o 

tratamento de uma ferida e definir todos os momentos do tratamento da ferida; 

planejar o tempo de retirada de pontos; aplicar técnica de retirada de pontos; 

 Definir e identificar o abcesso bem como suas manifestações clínicas; 

reconhecer dentre os abcessos aqueles com maiores riscos de complicações e 

que por isso necessitam de tratamento com urgência; listar insumos e 

equipamentos necessários para a drenagem de abcessos; 

 Reconhecer a ferida por mordedura canina; listar suas possíveis complicações 

; diferenciar os casos suspeitos de mordedura por animal raivoso; listar as 

indicações da imunização passiva e ativa anti-rábica; 

 Relacionar o potencial infecioso de ferimentos por corpo estranho e os 

organismos piogênicos mais comuns, considerando-se a profilaxia do tétano;  

listar os insumos e equipamentos necessários para a retirada do corpo 

estranho; reconhecer os tipos de corpos estranhos; reconhecer tipos de 

ferimentos por corpos estranhos considerados urgentes e que necessitam de 

encaminhamento para ambiente secundário/hospitalar; 

 Descrever a anatomia normal da unha; explicar o mecanismo fisiopatológico da 

unha encravada; reconhecer unha encravada; listar as complicações da unha 

encravada; listar os equipamentos e insumos necessários para o tratamento da 

unha encravada; descrever as orientações gerais para a prevenção de 

recorrência da unha encravada; 
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 Descrever as lesões de nevos, cistos e lipomas; explicar a fisiopatologia das 

lesões de nevos, cistos e lipomas; descrever as manifestações clínicas de cada 

lesão bem como seu tempo de evolução e prognóstico; explicar a necessidade 

de envio do material retirado para análise anatomopatológica; reconhecer 

sinais de complicações como infecções, compressão de áreas adjacentes; 

listar os equipamentos e insumos necessários para o tratamento dessas 

lesões; 

 Descrever os tipos de cobertura para feridas agudas e crônicas; indicar a 

cobertura de ferida de acordo com o seu tipo e características; descrever as 

contra-indicações ao uso de cada tipo de cobertura; descrever o 

acompanhamento de cada tipo de cobertura; demonstrar a aplicação de cada 

tipo de cobertura; 

 Descrever a anatomia normal do aparelho auditivo; mostrar domínio do exame 

clínico do aparelho auditivo; listar equipamentos necessários para realização 

do exame clínico do aparelho auditivo; mostrar domínio na técnica de 

otoscopia; reconhecer alterações do exame clínico, identificando 

principalmente a obstrução por rolha de cerume; listar técnicas de remoção de 

cerume; listar as indicações e contraindicações para o procedimento de 

lavagem auricular por irrigação; listar os equipamentos necessários para a 

remoção de cerume por irrigação; descrever a técnica de lavagem de ouvido 

por irrigação; listar complicações do procedimento de lavagem auricular por 

irrigação; 

 Listar as indicações, contra indicações e complicações da lavagem gástrica; 

listar o material necessário para a lavagem gástrica; analisar nível de 

consciência do paciente em que será realizado o procedimento; selecionar o 

tipo de sonda e seu tamanho; listar equipamentos necessários para sondagem; 

diferenciar as necessidades e particularidades para a lavagem gástrica entre 

faixas etárias; aplicar técnica de colocação de sonda e da lavagem gástrica; 

reconhecer complicações da lavagem gástrica; 

 Definir a fisiopatologia e o agente etiológico do molusco contagioso; descrever 

e reconhecer as lesões conhecidas como molusco contagioso; listar os 

tratamentos para molusco contagioso; listar o material necessário para 

curetagem do molusco contagioso; descrever técnica de remoção mecânica 

por meio de curetagem com posterior aplicação de tintura de iodo; 
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 Reconhecer queimaduras e seus tipos; classificar as queimaduras quanto a 

sua profundidade e extensão (técnicas de “regra dos nove”, esquema de Lund 

e Browder); descrever as indicações de remoção imediata para unidade 

hospitalar; eleger o paciente a ser encaminhado para o serviço secundário; 

listar o material para o tratamento de queimaduras de espessura parcial; 

relacionar o tratamento da queimadura e suas repercussões como dor, 

repercussões sociais e psicológicas, comportamento de risco para tétano; 

aplicar técnicas de curativo para queimaduras de espessura parcial; 

 Descrever os tipos e modelos de DIU; descrever o mecanismo de ação, 

eficácia, prazo de validade, duração de uso, efeitos secundários do uso e 

complicações dos diferentes tipos e modelos de DIU; descrever as indicações 

e contraindicações de cada tipo e modelo de DIU; descrever o momento 

apropriado para iniciar o uso do DIU nos casos de mulher com menstruação 

regular, após o parto, após aborto espontâneo ou induzido nos diferentes tipos 

e modelos de DIU;  descrever o momento apropriado para remover o DIU ; 

descrever as orientações às usuárias do DIU; descrever o manejo de 

intercorrências ou complicações dos diferentes tipos/modelos de DIU; 

 Definir anestesia regional; descrever os anestésicos locais; descrever os 

efeitos dos anestésicos locais bem como sua toxicidade; listar os anestésicos 

tópicos; listar materiais necessários para anestesia tópica, infiltração local, 

bloqueio de campo e bloqueio de nervo; 

 Definir fraturas, traumatismos articulares e sub-tipos, assim como traumatismos 

de partes moles; listar e descrever sinais de certeza e probabilidade de 

fraturas; listar material necessário para imobilizações. 

 

12.2  Competências do médico 

 Diferenciar a ferida em aberta ou fechada; diferenciar os agentes vulnerantes 

como feridas incisas, contusas, perfurantes, penetrantes, transfixantes; 

classificar uma ferida em simples e em complexa; diferenciar feridas cujo 

tratamento será primário, primário retardado, aberto e o fechamento 

secundário; definir os momentos do tratamento da ferida: preparo da área 

traumatizada, anestesia, limpeza da ferida, desbridamento, síntese; preparar a 
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área da ferida, além de avaliar a necessidade de condições como tricotomia, 

uso de antissépticos; apontar dentre as técnicas anestésicas tópica, infiltração 

local, bloqueio de campo e bloqueio regional, a mais adequada para o 

tratamento proposto; aplicar anestesia utilizando as técnicas tópica, infiltração 

local, bloqueio de campo e bloqueio regional; reconhecer os diferentes tipos de 

anestésicos e suas indicações; reconhecer os diferentes tipos de fios e suas 

indicações; aplicar técnica de limpeza da ferida e hemostasia; definir o conceito 

de síntese e reconhecer os meios pelos quais se produza afrontamento das 

bordas da ferida, como a sutura; demonstrar domínio da técnica de diferente 

tipos de pontos e reconhecer as suas respectivas indicações; planejar o 

tratamento de uma ferida e aplicar todos os momentos do tratamento da ferida; 

planejar o tempo de retirada de pontos; aplicar técnica de retirada de pontos; 

 Definir e identificar o abcesso bem como suas manifestações clínicas; 

diferenciar abcesso de foliculite, hidradenite supurativa, miíase, leishmaniose, 

blastomicose; classificar dentre os abcessos aqueles com maiores riscos de 

complicações e que por isso necessitam de tratamento com urgência; listar 

insumos e equipamentos necessários para a drenagem de abcessos; mostrar 

domínio nas técnicas de limpeza da ferida, bloqueio regional, incisão e da 

drenagem do abcesso propriamente dita; listar e identificar as complicações do 

procedimento; analisar e indicar a necessidade de antibioticoterapia; 

 Reconhecer a ferida por mordedura canina; listar suas possíveis complicações; 

reconhecer complicações; diferenciar os casos suspeitos de mordedura por 

animal raivoso; definir o tratamento de complicações da mordedura canina, 

principalmente o uso de antibioticoterapia, imunização passiva anti-rábica; 

apontar a antibioticoterapia e imunizaçãoo passiva anti-rábica, quando 

necessário; 

 Relacionar o potencial infecioso de ferimentos por corpo estranho e os 

organismos piogênicos mais comuns, considerando-se a profilaxia do tétano; 

analisar e avaliar o risco e o benefício da retirada do corpo estranho com a 

sintomatologia, acessibilidade e disponibilidade de recursos; listar os insumos e 

equipamentos necessários para a retirada do corpo estranho; distinguir, 

quando possível, os tipos de corpo estranho quanto a profundidade, 

consistência, possibilidade de localização por imagem radiológica; aplicar 

anestésico através de bloqueio anestésico local de forma cuidadosa para não 
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descaracterizar a anatomia local e dificultar o acesso ao corpo estranho; 

realizar incisão extendida ou nova incisão no local de retirada do corpo 

estranho; reconhecer os tipos de corpos estranhos; analisar e avaliar 

possibilidade de retirada do corpo estranho em ambiente da Unidade de 

Atenção Primária; reconhecer corpos estranhos oculares, nasais, dos condutos 

auditivos e retal; aplicar técnicas de retirada de corpo estranhos por farpas de 

madeira e metálicas, pedras, roupas, vidro, projéteis de arma de fogo, pregos, 

retirada de anel e anzóis; classificar tipos de ferimentos por corpos estranhos 

considerados urgentes e que necessitam de encaminhamento para ambiente 

secundário/hospitalar; 

 Descrever a anatomia normal da unha; explicar o mecanismo fisiopatológico da 

unha encravada; reconhecer unha encravada; listar as complicações da unha 

encravada; listar os equipamentos e insumos necessários para o tratamento da 

unha encravada; descrever as orientações gerais para a prevenção de 

recorrência da unha encravada;selecionar o anestésico mais indicado para o 

tratamento de unha encravada e aplicar a técnica anestésica adequada ao 

procedimento; aplicar técnica de tratamento da unha encravada; 

 Descrever e identificar as lesões de nevos, cistos e lipomas; explicar a 

fisiopatologia das lesões de nevos, cistos e lipomas; descrever as 

manifestações clínicas de cada lesão bem como seu tempo de evolução e 

prognóstico; explicar a necessidade de envio do material retirado para análise 

anatomopatológica; reconhecer sinais de complicações como infecções, 

compressão de áreas adjacentes; reconhecer as linhas de força da pele; 

aplicar técnicas de incisão de melhor resultado estético; listar os equipamentos 

e insumos necessários para o tratamento dessas lesões; aplicar técnica de 

retirada de nevos, cistos e lipomas; aplicar  técnica de sutura e de colocação 

de dreno do tipo Penrose; 

 Descrever os tipos de cobertura para feridas agudas e crônicas; indicar a 

cobertura de ferida de acordo com o seu tipo e características; descrever as 

contra-indicações ao uso de cada tipo de cobertura; descrever o 

acompanhamento de cada tipo de cobertura; demonstrar a aplicação de cada 

tipo de cobertura; 

 Descrever a anatomia normal do aparelho auditivo; mostrar domínio do exame 

clínico do aparelho auditivo; listar equipamentos necessários para realização 
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do exame clínico do aparelho auditivo; mostrar domínio na técnica de 

otoscopia; reconhecer alterações do exame clínico, identificando 

principalmente a obstrução por rolha de cerume; listar técnicas de remoção de 

cerume; listar as indicações e contraindicações para o procedimento de 

lavagem auricular por irrigação; selecionar os casos indicados para o 

procedimento de lavagem auricular por irrigação; listar os equipamentos 

necessários para a remoção de cerume por irrigação; aplicar técnica de 

lavagem de ouvido por irrigação; listar e reconhecer complicações do 

procedimento de lavagem auricular por irrigação; selecionar casos a serem 

indicados para o especialista; 

 Listar as indicações, contra indicações e complicações da lavagem gástrica; 

listar o material necessário para a lavagem gástrica; analisar nível de 

consciência do paciente em que será realizado o procedimento; selecionar o 

tipo de sonda e seu tamanho; listar equipamentos necessários para sondagem; 

diferenciar as necessidades e particularidades para a lavagem gástrica entre 

faixas etárias; aplicar técnica de colocação de sonda e da lavagem gástrica; 

reconhecer complicações da lavagem gástrica; 

 Definir a fisiopatologia e o agente etiológico do molusco contagioso; descrever 

e reconhecer as lesões conhecidas como molusco contagioso; listar os 

tratamentos para molusco contagioso; listar o material necessário para 

curetagem do molusco contagioso; descrever técnica de remoção mecânica 

por meio de curetagem com posterior aplicação de tintura de iodo; 

 Reconhecer queimaduras e seus tipos; classificar as queimaduras quanto a 

sua profundidade e extensão (técnicas de “regra dos nove”, esquema de Lund 

e Browder); descrever as indicações de remoção imediata para unidade 

hospitalar; eleger o paciente a ser encaminhado para o serviço secundário; 

listar o material para o tratamento de queimaduras de espessura parcial; 

relacionar o tratamento da queimadura e suas repercussões como dor, 

repercussões sociais e psicológicas, comportamento de risco para tétano; 

aplicar técnicas de curativo para queimaduras de espessura parcial; 

 Descrever os tipos e modelos de DIU; descrever o mecanismo de ação, 

eficácia, prazo de validade, duração de uso, efeitos secundários do uso e 

complicações dos diferentes tipos e modelos de DIU; descrever as indicações 

e contraindicações de cada tipo e modelo de DIU; reconhecer o momento 
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apropriado para iniciar o uso do DIU nos casos de mulher com menstruação 

regular, após o parto, após aborto espontâneo ou induzido nos diferentes tipos 

e modelos de DIU; reconhecer e analisar o momento apropriado para remover 

o DIU; descrever as orientações às usuárias do DIU; aplicar técnica de 

colocação dos diferentes tipos e modelos de DIU; aplicar técnica de remoção 

dos diferentes tipos e modelos de DIU; descrever o manejo de intercorrências 

ou complicações dos diferentes tipos/modelos de DIU; 

 Definir anestesia regional; descrever os anestésicos locais; descrever os 

efeitos dos anestésicos locais bem como sua toxicidade; listar os anestésicos 

tópicos; listar materiais necessários para anestesia tópica, infiltração local, 

bloqueio de campo e bloqueio de nervo; relacionar o tipo de anestésico local a 

sua indicação baseando-se na sua concentração, tempo de ação, potência e 

toxicidade; descrever as indicações e contraindicações do uso de 

vasocontritores; eleger situações para a associação de vasoconstritores nos 

anestésicos tópicos; definir os diferentes tipos de anestesia regional; descrever 

as indicações e contra indicações de cada tipo de anestesia regional bem 

como suas vantagens e desvantagens; analisar e eleger uma técnica de 

anestesia regional; definir anestesia tópica de pele e mucosas; aplicar 

anestesia tópica de pele e mucosas; definir técnica de infiltração local; aplicar 

técnica de infiltração local; definir técnica de bloqueio de campo; aplicar técnica 

de bloqueio de campo; definir técnica de bloqueio de nervo, principalmente em 

nível dos dedos e punhos; aplicar técnica de bloqueio de nervo, principalmente 

em nível dos dedos e punhos; 

 Definir fraturas, traumatismos articulares e seus tipos, assim como 

traumatismos de partes moles; listar e descrever sinais de certeza e 

probabilidade de fraturas; avaliar a necessidade de exame radiográfico; eleger 

o paciente que tem necessidade de exame radiológico; analisar o exame 

radiográfico, reconhecendo fraturas; aplicar técnicas de exame físico para 

avaliar fraturas, traumatismos articulares e seus tipos,  e traumatismos de 

partes moles; descrever fraturas incompletas, impactadadas em posição 

anatômica e fraturas completas sem deslocamento/ deslocamento mínimo e 

fraturas completas deslocadas; reconhecer fraturas incompletas, impactadadas 

em posição anatômica e fraturas completas sem deslocamento/ deslocamento 

mínimo e fraturas completas deslocadas; eleger casos de encaminhamento 

para o ortopedista/traumatologista; listar material necessário para 
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imobilizações; aplicar técnicas de imobilizações de fraturas incompletas, 

impactadas e completas sem deslocamento; definir e reconhecer as contusões 

e seus sinais de gravidade; definir e reconhecer entorses; classificar as 

entorses quanto ao seu grau; reconhecer sinais radiológicos de auxílio na 

classificação de entorses; eleger casos e aplicar técnica de “PRICE (protection, 

rest, ice, compression, evaluation)” e descrever suas indicações ; definir  e 

reconhecer subluxações e luxações; reconhecer sinais radiológicos de auxílio 

para identificação das subluxações e luxações; aplicar técnicas de redução de 

subluxações e luxações; analisar se as reduções necessitam de 

encaminhamento para ambiente hospitalar; definir e reconhecer traumas de 

partes moles, com foco em ruptura de músculo, tendão, nervo ou ligamento; 

analisar a necessidade de encaminhamento para ortopedia nos traumas de 

partes moles, com foco em ruptura de músculo, tendão, nervo ou ligamento;  

 Demonstrar a técnica para punção articular de joelho, ombro e punho, além das 

bursa subacromial e bursa trocantérica; listar as indicações para as punções; 

descrever o diagnóstico do cisto sinovial; demonstrar a técnica terapêutica de 

punção de cisto sinovial; 

 Descrever os princípios da avaliação de risco pré-operatório; classificar os 

pacientes de acordo com o risco operatório; descrever, identificar a 

necessidade e interpretar os exames laboratoriais, de imagem e de função 

cardíaca e pulmonar na avaliação pré-operatória; descrever as recomendações 

perioperatórias para pacientes em uso de anti-hipertensivos, broncodilatadores, 

xantinas, corticóides, contraceptivos orais, hipoglicemiantes, hormônios 

tireoidianos, anti-agregantes plaquetários, anti-inflamatórios não esteroidais, 

anti-convulsivantes, anti-parkinsonianos.  

 

12.3  Competências do odontólogo 

 Planejar, executar, supervisionar e avaliar as ações da equipe de saúde 

bucal, incluindo Técnico de saúde bucal (TSB) e auxiliar de saúde bucal 

(ASB), além de atividades que incluam os ACS, tomando como base a 

realidade epidemiológica da sua área de abrangência além de utilizar critérios 

de risco como referência; 
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 Reconhecer o perfil epidemiológico dos principais agravos em saúde bucal:  

cárie dentária; doença periodontal (gengivite e periodontite); câncer de boca;  

traumatismos dentários; fluorose dentária; edentulismo; e má oclusão; 

 Descrever a anatomia do aparelho estomatognático, reconhecendo as 

particularidades para as devidas intervenções clínicas; 

 Descrever e planejar ações de prevenção dos agravos em saúde bucal além de 

participar da monitoração de ações preventivas como a fluoretação das águas 

do município, caso esta medida já esteja sendo feita; 

 Conhecer e dominar técnicas de ações clínicas restauradoras para o 

tratamento da cárie dental levando em conta as questões fisiológicas, estéticas 

e sociais da população bem como as características dos materiais 

restauradores utilizados; 

 Conhecer e dominar técnicas de ações clínicas cirúrgicas, respeitando 

protocolos específicos para estes procedimentos na APS e sistema de 

referência para o nível secundário de cirurgia oral menor; 

 Conhecer e dominar técnicas de tomada radiográfica periapical além dos 

princípios de cuidados preventivos ao profissional e usuário quando do ato 

radiológico; 

 Conhecer e dominar técnicas de ações clínicas de periodontia básica, 

respeitando protocolos específicos para estes procedimentos na APS e 

sistema de referência para o nível secundário da especialidade; 

 Conhecer e dominar técnicas de ações clínicas de urgência e controle de dor 

,incluindo técnicas endodônticas básicas, respeitando protocolos específicos 

para estes procedimentos na APS  e sistema de referência para o nível 

secundário de endodontia; 

 Definir e conhecer técnicas de anestesia regional; descrever os anestésicos 

locais; descrever os efeitos dos anestésicos locais bem como sua toxicidade; 

listar os anestésicos tópicos; listar materiais necessários para anestesia tópica, 

infiltração o local, bloqueio de campo e bloqueio de nervo na boca; relacionar o 

tipo de anestésico local a sua indicação baseando-se na sua concentração, 

tempo de ação, potência e toxicidade; descrever as indicações e 
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contraindicações do uso de vasocontritores; eleger situações para a 

associação de vasoconstritores nos anestésicos tópicos;  

 Conhecer a aplicar as técnicas de vigilância sanitária em seu ambiente de 

trabalho, utilizando os equipamento de proteção individual; 

 Reconhecer os principais agravos traumáticos em Saúde Bucal (Traumatismos 

Dentários como luxações dentárias, fraturas, intrusão, extrusão dentária); 

 Descrever o tratamento das luxações dentárias, fraturas, intrusão e extrusão 

dentária; 

 Selecionar os casos traumáticos que possuem indicação de terapêutica em 

APS e os casos que possuem indicação de terapêutica em centros 

especializados. 

 

Referências bibliográficas 

1. DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. A.; GIUGLIANI, E. R. J. Medicina 

ambulatorial: condutas da atenção primária baseadas em evidências. 3. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde. Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. 

Orientações às Instituições de Ensino Superior (IES) para a definição de 

competências profissionais dos Cursos de Especialização em Saúde da 

Família da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Atenção à demanda espontânea na APS. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2010. (Cadernos de Atenção Básica, n. 28). (Série A. 

Normas e Manuais Técnicos). 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde Bucal. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

(Cadernos de Atenção Básica, n. 17) (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 

5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Procedimentos. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 64p.  

(Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Primária, n. 30). 



 

 

 

88 

Competências dos profissionais de nível superior na ESF 

 

6. GONTIJO, L. P. T. Construindo as competências do cirurgião dentista na 

atenção primária em saúde. Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 2007.  

7. MATOS, P. E. S.; TOMITA, N. E. A inserção da saúde bucal no Programa 

Saúde da Família: da universidade aos pólos de capacitação. Cad. Saúde 

Pública, v.20, n.6, p. 1538-1544, 2004. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


