ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS
EMPREGO: DENTISTA - ESF
ATRIBUIÇÕES: Realiza levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde
bucal da população adstrita. Realiza os procedimentos clínicos definidos na Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS e na Norma Operacional
Básica da Assistência á Saúde ( NOAS), assim como em suas alterações por ventura
sobrevierem. Realiza o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a
população adstrita. Encaminha e orienta os usuários que apresentarem problemas
complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento. Realiza
atendimento de primeiros cuidados nas urgências. Realiza pequenas cirurgias
ambulatoriais. Prescreve medicamentos e outras orientações na conformidade dos
diagnósticos efetuados. Emite laudos, pareceres e atestados sobre assunto de sua
competência. Executa as ações de assistência integral, aliado á atuação clinica á saúde
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos de acordo com o
planejamento local. Coordena ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em
saúde bucal. Programa e supervisiona o fornecimento de insumos para as ações
coletivas. Capacita as equipes de saúde da família no que se refere ás ações educativas e
preventivas em saúde bucal. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
supervisor imediato.

EMPREGO: MÉDICO - ESF
ATRIBUIÇÕES: Realiza consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita. Executa as
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente,
mulher, adulto e idoso. Realiza consultas e procedimentos na USF e quando necessário
no domicílio. Realiza atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na
intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde
– NOAS 2001. Alia a atuação clínica a prática da saúde coletiva. Fomenta a criação de
grupos de patologias específicas, como de hipertensos, diabéticos, saúde mental, etc.
Realiza o pronto atendimento médico nas urgências e emergências. Encaminha aos
serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do
tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra
referência. Realiza pequenas cirurgias ambulatoriais. Indica internação hospitalar.
Solicita exames complementares. Verifica e atesta óbito.

