
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BOLSISTA 
 

O Curso Preparatório para o cargo de Bolsista está organizado, conforme o 
programa do edital de seleção em: 

1) Conhecimentos do SUS 
2) Conhecimentos Específicos. 

 
Para o módulo de Conhecimentos Específicos observa-se o que se espera 

do Bolsista, conforme estabelecido na Lei do Programa Médicos pelo Brasil, 
portanto, o foco do curso está atrelado ao contexto de atuação na Atenção 
Primária em Saúde (APS) e nos protocolos e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

 
As aulas produzidas e selecionadas para o Curso PrepMedBrasil estão 

baseadas em literatura consensuada na literatura nacional e nas diretrizes do 
SUS. 
 
 

Conhecimentos do SUS 
1) Aspectos históricos.  
2) Fundamentação Jurídica e organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do SUS. 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Federal nº 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990. Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011 que regulamenta 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde 
e a articulação interfederativa, e dá outras providências.  

3) Documento de Referência do Programa Nacional de Segurança do Paciente. 
4) Humaniza SUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS.  
5) Política Nacional de Educação Permanente.  
6) Portaria de  Consolidação Nº 3, Portaria Nº 4279, de 30 de dezembro de 2010, 

que estabelece diretrizes para a organização da Rede  de Atenção à Saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

7) Sistemas de informação em saúde.  
8) Vigilância epidemiológica e indicadores de saúde pública, SISVAN.  
9) Atenção Primária à Saúde e Saúde Coletiva: Estratégia Saúde da Família: 

organização e prática. Portaria de Consolidação Nº 2, Nº 3, Portaria Nº 2.436, 
de 21 de setembro de 2017, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Portarias de Consolidação Nº 2, Nº 5 
e Nº 6, Portaria Nº 397 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre o Programa 
Saúde na Hora, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica. 

10) Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019: institui o Programa Previne 
Brasil.  



 

 

11) Carteira de serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS): versão profissionais 
de saúde e gestores / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à 
Saúde, Departamento de Saúde da Família-Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 

12) Programa Médicos pelo Brasil - Lei Nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, 
Institui o Programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da atenção primária à saúde 
no Sistema Único de Saúde (SUS), e autoriza o Poder Executivo federal a 
instituir serviço social autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento 
da Atenção Primária à Saúde (ADAPS). Decreto Nº 10.283, de 20 de março de 
2020, institui o Serviço Social Autônomo denominado Agência para o 
Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - ADAPS. Portaria GM/MS Nº 
3.352, de 02 de dezembro de 2021, dispõe sobre a metodologia de priorização 
de municípios e de dimensionamento de vagas e define a relação dos municípios 
elegíveis e o quantitativo máximo de vagas no âmbito do Programa Médicos 
pelo Brasil. Portaria GM/MS Nº 3.353, de 02 de dezembro de 2021, Altera o 
Título IV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre as regras para execução do Programa Médicos pelo Brasil. 
Resolução nº 4, de 15 de outubro de 2021, Aprova o Regimento Interno da 
Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - ADAPS. 
Resolução nº 5, de 15 de outubro de 2021, Dispõe sobre o Contrato de Gestão 
para o desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. 

 
 

Conhecimentos Específicos 
Ética e legislação profissional; Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017: aprova 
a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB; Atenção Primária à Saúde: atributos 
essenciais e derivados. Epidemiologia e saúde pública: análise da situação de saúde 
local, prevalência, incidência e morbimortalidade; indicadores de saúde, testes, risco. 
Doenças de Notificação Compulsória; Atestado médico e declaração de óbito; 
Programa de imunização; Sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde; 
Prontuário orientado por problemas; Prevenção Quaternária; Educação em saúde e 
intersetorialidade; Promoção da alimentação adequada e saudável, das práticas 
corporais e atividades físicas, do envelhecimento saudável, controle do álcool, tabaco 
e outras drogas. Urgência clínica na APS. Atendimento das populações específicas e 
em situação de vulnerabilidade, como população vivendo em situação de rua, 
quilombolas, ribeirinhos e indígenas. Atendimento à demanda espontânea com 
avaliação de risco em todos os grupos etários. Atenção à Saúde da Criança e do 
Adolescente: Prevenção, identificação, tratamento e acompanhamento de situações 
relacionadas a distúrbios nutricionais (baixo peso, desnutrição, sobrepeso e 
obesidade); Rastreamento em saúde da criança: triagem neonatal (teste do pezinho 
e reflexo vermelho); sopros cardíacos; Prevenção, busca ativa, diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento da criança e adolescente com hanseníase, com 
diagnóstico de tuberculose, com sífilis, hepatites virais, HIV e outras ISTs; 
Acompanhamento da criança com microcefalia / zika vírus; Prevenção, identificação, 
aconselhamento e tratamento em relação ao tabagismo, uso abusivo de álcool e 
outras drogas, situações de violência contra crianças e adolescentes; Identificação e 
acompanhamento de crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado e 
problemas relacionados ao contexto escolar e/ou trabalho infantil; Identificação e 



 

 

acompanhamento de crianças e adolescentes com deficiências físicas e/ou mentais; 
Identificação e manejo de problemas de crescimento e desenvolvimento na infância 
e adolescência; Identificação e manejo dos problemas mais comuns do recém-nascido 
e lactente: cólicas do lactente, regurgitação e vômitos, constipação intestinal, 
monilíase oral, miliária, dermatite das fraldas, impetigo, dermatite seborreica, 
icterícia, problemas do umbigo, hérnia inguinal e hidrocele, testículo retido, displasia 
do desenvolvimento do quadril; Identificação e manejo de condições graves de saúde 
em crianças menores de 2 meses: convulsões, letargia/flacidez, esforço respiratório 
(tiragem subcostal, batimento de asas do nariz, apneia), gemido/estridor/sibilância, 
cianose central, palidez intensa, distensão abdominal, peso < 2000g, enchimento 
capilar lento (>2s), pústulas ou vesículas na pele, manifestações de sangramento 
(equimoses, petéquias e/ou hemorragias), secreção purulenta do ouvido ou da 
conjuntiva; Identificação e manejo dos problemas mais comuns na infância: asma, 
deficiência de ferro e anemia, parasitoses intestinais, febre, infecções de vias aéreas 
superiores, excesso de peso em crianças, diarreia aguda, rinite alérgica, eczemas 
alérgicos, urticária/angioedema, alergia à picada de insetos. Atendimento aos agravos 
prevalentes na adolescência: atraso puberal, puberdade precoce, acne, dor escrotal 
(criptorquidismo, torção testicular, epididimite, varicocele), ginecomastia puberal, 
dismenorreia, obesidade, vulvovaginites. Identificação, manejo e acompanhamento 
do adolescente com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e/ou com 
dificuldades na acuidade visual; Manejo das doenças crônicas respiratórias mais 
prevalentes. Atendimento e escuta do adolescente em qualquer situação; 
Identificação, acompanhamento e atenção integral à adolescente gestante e 
puérpera. Identificação, acompanhamento e manejo de crianças e adolescentes em 
sofrimento psíquico incluindo ações de prevenção ao suicídio com adolescentes. 
Atenção à Saúde do Adulto e Idoso: acompanhamento de adultos e idosos em 
cuidados integrados e continuados, incluindo: cuidados paliativos; acompanhamento 
de pessoas com doenças relacionadas ao trabalho. atendimento domiciliar de pessoas 
em situação de restrição ao leito/acamados, com impossibilidade de locomoção, 
assim como em situações com indicação de avaliação domiciliar pós-óbito ou de 
resistência ao tratamento; prevenção, busca ativa, diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento da pessoa com hanseníase; prevenção, rastreamento de 
sintomáticos respiratórios, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da pessoa 
com tuberculose; prevenção, identificação e aconselhamento em relação ao uso 
abusivo de álcool e outras drogas; prevenção, identificação, aconselhamento e 
tratamento em relação ao tabagismo; prevenção, rastreamento, diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento da pessoa com diagnóstico de sífilis, hepatites virais, 
outras IST e da pessoa vivendo com HIV, com atenção especial a populações-chave; 
rastreamento de neoplasia de cólon e reto em pessoas entre 50 e 75 anos; 
rastreamento e acompanhamento de DM2 em adultos assintomáticos; rastreamento 
e identificação de risco cardiovascular global (RCVG) visando à realização de escore 
para estratificação de risco cardiovascular. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, 
clínica, tratamento e prevenção das seguintes condições: a) Cardiovasculares - 
hipertensão arterial sistêmica; insuficiência cardíaca, palpitações e arritmias crônicas, 
varizes; doença arterial periférica; doença aterosclerótica; dor torácica; síndrome 
pós-trombótica. b) Pulmonares e respiratórias: - síndrome gripal; insuficiência 
respiratória aguda; bronquite aguda e crônica; asma, DPOC, tosse crônica, apneia 



 

 

obstrutiva do sono, dispneia, nódulos pulmonares, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial. c) Sistema Digestivo - gastrite 
e úlcera péptica, dispepsia e refluxo gastroesofágico, alterações de hábito intestinal, 
gastroenterites; colecistopatias, diarrreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, 
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, 
doença diverticular do cólon, tumores do cólon, hemorroidas e outras doenças 
orificiais, dor abdominal, esteatose hepática, alterações laboratoriais hepáticas. 
d) Dermatológicas: acne, celulites, dermatites, erisipela, escabiose, feridas, furúnculo, 
herpes simples, herpes zoster, hiperidrose, intertrigo, larva migrans, micoses, miliária, 
nevos, pediculose, piodermites, doenças das unhas, psoríase, tungíase, urticária, 
verrugas. e) Condições genitourinárias: doença renal crônica (pacientes renais 
crônicos não transplantados), infecção urinária, litíase renal, hiperplasia prostática 
benigna, incontinência urinária. f) Metabólicas e do sistema endócrino - 
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus hipotireodismo, hipertireodismo, 
nódulos de tireoide, obesidade e dislipidemia. g) Hematológicas - anemia, anemia 
falciforme, linfonodomegalia periférica, leucopenia, leucocitose, trombocitopenia, 
trombocitose. h) Reumatológicas - osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, 
lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. i) Condições 
musculoesqueléticos: lombalgia, cervicalgia, osteoartrite, dor no ombro, 
bursite/tendinite, dor no quadril, problemas de mãos/ punhos, dor no joelho, 
patologias do tornozelo e pé, disfunção temporomandibular (DTM), fibromialgia, 
osteoporose, gota. J) Neurológicas -cefaleias, epilepsia, síndromes demenciais, 
síndrome do túnel do carpo,acidente vascular acidente vascular encefálico, doença de 
Parkinson, vertigem, paralisia facial, meningites, neuropatias periféricas, 
encefalopatias. 
k) oftalmologia: conjuntivite, hordéolo e calázio e blefarite. l) Condições de 
otorrinolaringologia: vertigem, rinossinusite, otite, hipoacusia, amigdalite bacteriana, 
obstrução nasal, apneia do sono, labirintopatia, epistaxe; m) Condições alérgicas e 
imunológicas: rinite alérgica, eczemas alérgicos, urticária/angioedema, alergia à 
picada de insetos, alergias alimentares, alergia a medicamentos. n) Sofrimento 
psíquico e transtornos mentais mais prevalentes: sofrimento emocional e tristeza, 
transtornos depressivos, de ansiedade, do espectro obsessivo-compulsivo e/ou pós-
traumático, transtornos por uso de substâncias (álcool, tabaco e drogas ilícitas), 
transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, transtorno do humor bipolar, 
transtornos psicóticos e ações de prevenção ao suicídio e automutilação. o) 
Arboviroses (dengue, zika, febre amarela e chikungunya). p) Infecciosas e 
Transmissíveis -sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, 
raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de 
Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, 
toxoplasmose, viroses. Atenção à Saúde da Mulher: Pré-natal da gestante e do 
parceiro; Assistência no período do puerpério; Assistência à mulher no período do 
climatério; Abordagem em saúde, sexual e reprodutiva- orientação individual e em grupos 
de métodos contraceptivos; oferta e dispensação de insumos de prevenção e testes rápidos; 
disfunções sexuais; avaliação pré-concepção; diagnóstico precoce de gravidez e orientação 
sobre infertilidade conjugal Manejo de problemas ginecológicos mais comuns: sangramento 
uterino anormal, miomatose, corrimento vaginal (abordagem sindrômica) e dor pélvica; 
Prevenção, identificação, acolhimento e acompanhamento de situações de violência contra 



 

 

mulheres, violência sexual, intrafamiliar e de gênero; Manejo de problemas mamários comuns 
relacionados à lactação; Rastreamento para neoplasia de colo uterino e acompanhamento da 
mulher com diagnóstico de câncer do colo uterino; Rastreamento para neoplasia de mama e 
acompanhamento da pessoa com diagnóstico de câncer de mama. Atenção à Saúde do Idoso: 
Identificação, manejo e acompanhamento da pessoa idosa vulnerável, em risco de declínio 
funcional ou frágil (multimorbidades, polifarmácia, internações recentes, incontinência 
esfincteriana, quedas recorrentes, alteração de marcha e equilíbrio, comprometimento 
cognitivo, comprometimento sensorial, perda de peso não intencional, dificuldade de 
mastigação e/ou deglutição, sinais e sintomas de transtornos de humor, insuficiência familiar, 
isolamento social, suspeitas de violência, grau de dependência para atividades da vida diária). 
Prevenção, identificação, acolhimento e acompanhamento de situações de violência contra 
idosos. Prevenção de acidentes domésticos, quedas e fraturas. Prevenção, identificação, 
tratamento e acompanhamento de distúrbios nutricionais no adulto e idoso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AO VIVO 



 

 

 


