ANEXO III - RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES

- Profissionais de Nível Superior
FUNÇÃO
Assistente Social

Cirurgião
Dentista
(ESF)

Cirurgião
Dentista
(Ambulatorial)
Enfermeiro
(Ambulatorial)
Enfermeiro
(ESF)

Enfermeiro

ATRIBUIÇÕES
-Participar da elaboração e do desenvolvimento de programas, projetos e
pesquisas que envolvam a comunidade;
-Elaborar, coordenar, executar e avaliar políticas sociais;
-Promover a participação consciente dos indivíduos em grupos,
desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas,
recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do
comportamento individual, atuar junto a conselhos e juizados para
encaminhamento de providencias no atendimento a indivíduos e grupos no
sentido de defesa de seus direitos;
-Prestar assessoria, consultoria e treinamento para instalação de conselhos
e outras medidas no âmbito de políticas sociais;
-Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e
orientação superior
-Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para
o planejamento e a programação em saúde bucal;
-Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal,
incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
-Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e
manutenção da saúde), individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos
e a grupos específicos, de acordo com planejamento local;
-Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde à
prevenção de doenças bucais.
-Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal,
incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
- Desenvolver ações de planejamento/organização do processo de trabalho
ambulatorial;
- Prestar assistência odontológica à clientela do ambulatório.
- Desenvolver ações de planejamento/organização do processo de trabalho
ambulatorial;
- Prestar assistência de enfermagem a clientela do ambulatório.
-Executar, no nível de suas competências, ações de assistência em vigilância
epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à
mulher, ao trabalhador, ao idoso, entre outros;
-Desenvolver ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e
demais integrantes da equipe de saúde da família;
-Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente tornese mais saudável;
-Participar do processo de programação e planejamento das ações e da
organização do processo de trabalho das Unidades de Saúde da Família
(USF);
-Exercer outras atividades afins.
-Realizar assistência de enfermagem ao paciente portador de transtorno

(CAPS)

Enfermeiro
(CTA)
Educador Físico
Bacharelado

Fisioterapeuta
(NASF)

Fisioterapeuta
(Ambulatorial)
Fonoaudiólogo
(NASF)

psíquico;
-Promover grupos que visem melhorar a qualidade de vida dos pacientes e
contribuir para o meio ambiente tornar-se mais saudável;
-Participar do processo de programação e planejamento das ações e da
organização de trabalho do CAPS, participar dos movimentos de controle
social, realizar ações educativas, individuais ou coletivas, realizar consultas
residencial (visitas domiciliares), na zona Rural ou Urbana, responder por
programas de atenção à Saúde Mental;
-Promover e participar de ações inter setoriais com outras secretarias do
poder público, sociedade civil e outras equipes de saúde;
-Representar a unidade de saúde em reuniões, palestras e outras atividades
quando solicitadas pelo coordenador ou gestor;
-Executar outras tarefas correlatas.
-Realizar testes rápidos (HIV - diagnóstico, Sífilis, Hepatite B e C);
-Alimentar o sistema;
-Distribuir medicações;
-Prestar assistência humanizada aos pacientes.
-Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade;
-Veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à
proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado;
-Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem
o sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da atividade
física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;
-Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal,
nutrição e saúde juntamente com as Equipes ESF, sob a forma de
coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e
demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo
de Educação Permanente;
-Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de
prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da
administração pública;
-Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para
o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as
Equipes do ESF;
-Promover eventos que estimulem ações que valorizem a atividade
Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população;
-Outras atividades inerente à função.
-Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das
reais necessidades da população adscrito;
-Planejar ações e desenvolver educação permanente;
-Acolher os usuários e humanizar a atenção;
-Trabalhar de forma integrada com as ESF;
-Realizar visitas domiciliares necessárias;
-Desenvolver ações Inter setoriais;
-Participar dos Conselhos Locais de Saúde;
- Desenvolver ações de planejamento/organização do processo de trabalho
ambulatorial;
- Prestar assistência de fisioterapia à clientela do ambulatório.
-Acolher os usuários e humanizar a atenção;
-Atuar de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas

Nutricionista
(NASF)

Pedagogo
(CAPS)

Psicólogo
(NASF)

Psicólogo
(CAPS)

Psicólogo
(CTA)

Psicólogo
(CMS)

equipes de SF e de Internação Domiciliar, acompanhando e atendendo a
casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos;
- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões,
ou meio de organização participativa com os Conselhos Locais e/ou
Municipais de Saúde.
-Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das
reais necessidades da população adscrito;
-Planejar ações e desenvolver educação permanente;
-Acolher os usuários e humanizar a atenção;
-Trabalhar de forma integrada com as ESF;
-Realizar visitas domiciliares necessárias;
- Desenvolver ações Inter setoriais;
- Buscar minimizar o déficit de aprendizagem, motivando os pacientes ao
seu desenvolvimento intelectual e social;
- Desenvolver dinâmicas grupais com atividades terapêuticas;
- Utilização de recursos como música, vídeos e atividades externas para
estimular sentimentos visando uma vivência social.
-Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das
reais necessidades da população adscrito;
- Planejar ações e desenvolver educação permanente;
- Acolher os usuários e humanizar a atenção;
- Trabalhar de forma integrada com as ESF;
- Realizar visitas domiciliares necessárias;
- Desenvolver ações Inter setoriais;
-Prestar atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso
preventivo, através de sessões individuais e grupais;
-Emite parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços,
participa de equipe multiprofissional;
-Diagnosticar a existência de possíveis problemas na área da
psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmías, dislexias e outros
distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos
psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as
dificuldades momentaneamente.
-Prestar atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso
preventivo, através de sessões individuais e grupais a pacientes do
programa IST/AIDS;
-Emite parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços,
participa de equipe multiprofissional;
-Diagnosticar a existência de possíveis problemas na área da
psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmias, dislexias e outros
distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos
psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as
dificuldades momentaneamente
-Prestar atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso
preventivo, através de sessões individuais e grupais;
-Emite parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços,
participa de equipe multiprofissional;
-Diagnosticar a existência de possíveis problemas na área da
psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmias, dislexias e outros
distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos

Terapeuta
Ocupacional
(NASF)

Terapeuta
Ocupacional
(CMS)

psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as
dificuldades momentaneamente
- Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas a nível do
NASF;
-Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles
decorrentes;
-Orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de
recuperação do indivíduo;
-Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e
outros;
-Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo;
-Proporcionar condições para que os trabalhos realizados, sob sua
orientação, sejam divulgados e valorizados através da participação de
concursos e exposições;
-Avaliar a participação do indivíduo nas atividades propostas, mediante ficha
pessoal de avaliação;
-Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas;
-Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles
decorrentes;
-Orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de
recuperação do indivíduo;
-Ministrar técnicas de trabalho em madeira, couro, argila, tecido, corda e
outros;
-Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo;
-Proporcionar condições para que os trabalhos realizados, sob sua
orientação, sejam divulgados e valorizados através da participação de
concursos e exposições;
-Avaliar a participação do indivíduo nas atividades propostas, mediante ficha
pessoal de avaliação;

- Profissionais de Nível Médio
FUNÇÃO
Auxiliar de Saúde Bucal

Técnico de Enfermagem

ATRIBUIÇÕES
- Organizar e executar atividades de saúde bucal com o paciente;
- Auxiliar e instrumentar os odontologistas e técnicos nas
intervenções clínicas;
- Manipular materiais de uso odontológico sempre que for
necessário;
- Registrar dados e ter parte nas análises das informações
relacionadas ao atendimento dos pacientes;
-Executar limpeza, desinfecção e esterilização dos aparelhos
odontológicos, do instrumental e do ambiente de trabalho após a
consulta.
- Executar as atividades de promoção, proteção e recuperação da
saúde dos pacientes/clientes sob sua responsabilidade;
-Cooperar e participar em cursos de educação continuada;
-Encarregar-se do controle e/ou da distribuição de medicamentos
na Unidade de Saúde;
-Participar de campanhas de vacinação;

-Participar da compilação, análise e interpretação estatística dos
dados que se relacionam com o desenvolvimento e as
necessidades dos serviços de saúde;
-Desempenhar tarefas afins.

