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ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES  
 
 
MÉDICO CLÍNICO SAÚDE DA FAMÍLIA 
Descrição Sumária: Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; 
Participar das atividades de grupos de controle de patologias como hipertensos, 
diabéticos, de saúde mental, e outros; 
Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; 
Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família- USF e, quando 
necessário, no domicílio; realizar atividades clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas pelo Pacto pela vida e outras 
portarias; Prefeitura do Município de Motuca ESTADO DE SÃO PAULO Rua São 
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Realizar busca ativa das doenças infectocontagiosas; 
Aliar a atuação clínica à pratica da saúde coletiva; realizar primeiros cuidados nas 
urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência 
prestada, acionando o serviço destinado para este fim; 
Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e 
contra referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação 
hospitalar; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
Promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes encaminhando-as ao serviço 
de referência; 
Verificar e atestar óbito; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua 
competência; 
Supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos 
pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; 
Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
especialmente crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco; 
Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da 
Família; 
Realizar ações educativas para prevenção do câncer cervico-uterino e de mama 
encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas 
unidades de referência; 
Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o 
desenvolvimento do Programa. 
 
 
MÉDICO PLANTONISTA 
Descrição Sumária: Realiza em uma escala semanal (ou às vezes finais de 
semana) cobrindo as atividades de atendimento urgência/emergência ou 
pronto atendimento em escala de 12/dia. 
Realiza avaliação clínica para decidir sobre internação e transferência de 
pacientes em emergência; 
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Emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, para promover a saúde e o bem estar do paciente; 
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminha-lo 
ao especialista; 
Registram a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os 
exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; 
Analisa e interpreta resultados de exames de Raios-X, para confirmar ou informar 
o diagnóstico; 
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo 
constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover 
a saúde e o bem estar da comunidade; 
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente 
físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um 
melhor atendimento; 
Preenchimento da CAT nos casos de acidente de trabalho. 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
PSICÓLOGO 
Descrição Sumária: Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à 
unidade de saúde, visando o desenvolvimento psíquico, motor social do indivíduo, em 
relação a sua integração à família e à sociedade; presta atendimento aos causos de saúde 
mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando – os em grupos homogêneos, 
desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução de seus problemas; presta 
atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, 
motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à 
família, para promover o seu ajustamento; organiza e aplica testes, provas e entrevistas, 
realizando sondagens de aptidões e capacidade profissional, objetivando o 
acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho; efetua 
análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, 
colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da 
psicologia aplicada no trabalho; executam as atividades relativas ao recrutamento, 
seleção, orientação e treinamento profissional, realizando a identificação e análise de 
funções; promove o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento 
profissional, realizando a identificação e análise de funções; promove o ajustamento do 
indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua autorrealização; 
promove palestras e cursos para profissionais e a comunidade para prevenção; executa 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
Descrição Sumária: Acompanha os serviços de enfermagem nas unidades de saúde, 
zelando pelas metas e rotinas de trabalho, para auxiliar no atendimento aos pacientes. 
Auxilia na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades 
identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no período de 
trabalho; Desenvolve programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e 
outras, desenvolvendo, com o enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, para 
manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes; Participa de trabalhos com 
crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para prevenção da 
desnutrição; Executa diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e 
plasma, controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores 
artificiais, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior bem estar físico e 
mental aos pacientes; Prepara e esteriliza material e instrumental, ambientes e 
equipamentos, obedecendo a normas e rotinas preestabelecidas, para a realização de 
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; Controla o consumo de medicamentos e 
demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento dos 
mesmos; Atendimento geral dos pacientes na Unidade. Executa outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato 
 
 
 
 


