ANEXO II

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

EDUCADOR FÍSICO NASF:
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 PSF,
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; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como
proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com
potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do PSF;
Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitadormonitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e
participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com outros
setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes
e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que
valorizem. Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; Outras atividades
inerente à função.
__________________________________________________________________________________________
ENFERMEIRO ESF:
Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes à enfermagem,
cuidados de higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a doentes; verificar
temperatura, pulso e respiração de pacientes; aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos; Fazer
transfusões de sangue e plasma; coletar e classificar sangue, determinado seu tipo e fator RH; auxiliar cirurgiões,
como instrumentador, durante as operações; fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar pontos, auxiliar
médicos na assistência a gestantes em partos normais ou em casos operatórios; Prestar os primeiros cuidados aos
recém-nascidos; participar do planejamento e implantação de programas de saúde pública e de educação em
saúde da comunidade; Padronizar o atendimento de enfermagem; avaliar o desempenho técnico-profissional dos
agentes de saúde comunitária e auxiliares de enfermagem; Avaliar o desempenho técnico-profissional dos
agentes de saúde comunitária e auxiliares de enfermagem; Supervisionar as áreas de trabalho sob sua
responsabilidade; executar consultas de enfermagem, atendimento em grupo e procedimentos de enfermagem
mais complexos; Dar palestras aos grupos operativos relacionados à sua formação profissional; Realizar visitas
domiciliares periódicas e iniciantes na área abrangente; Buscar ativamente casos prioritários dentro do projeto da
área de atuação para inserção nos grupos operativos desenvolvidos; Elaborar relatórios sobre assuntos
pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins.
__________________________________________________________________________________________

FARMACÊUTICO/FARMÁCIA DE MINAS:
Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população
adstrita; 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; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho
Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; Treinar, capacitar
e supervisionar recursos humanos da atenção básica/saúde da família para execução das atividades de assistência
farmacêutica; Participar de grupos programáticos abordando questões pertinentes à área; Participar da Comissão
Municipal de Padronização de medicamentos e outros produtos; Desenvolver ações coletivas de educação em
saúde em creches, escolas, conselhos locais de saúde e outros equipamentos públicos visando acesso e uso
racional de medicamentos; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência,
seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Realizar visitas
domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades.
_________________________________________________________________________________________
FISIOTERAPEUTA DO NASF:
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; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho
Local de Saúde do impacto das Ações implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; Promover
programas coletivos de ações terapêuticas preventivas à instalações de processos que levam à incapacidade
funcional, à patologias músculo esqueléticas, Minimizando aquelas já instaladas e desenvolvendo a consciência
corporal; Realizar abordagem familiar e institucional (escolas e creches) no que diz respeito a Ergonomia e
postura de crianças e adolescentes; Desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de grupos já
constituídos (hiperdia, gestantes, obesos), visando a prevenção e reabilitação de complicações decorrentes de
patologias, a independência na execução das atividades diárias, assistência e inclusão social de portadores de
deficiências transitórias ou permanentes; Realizar atendimentos ambulatoriais e domiciliares em pacientes
portadores de Enfermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou impossibilitados, Encaminhando a serviços
de maior complexidade, quando necessário.
__________________________________________________________________________________________
NUTRICIONISTA NASF:
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
Intersetoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho
Local de Saúde do impacto das Ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos; Desenvolver
ações coletivas de educação nutricional, visando a prevenção de doenças e promoção, manutenção e recuperação
da saúde; Planejar, executar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de alimentação e nutrição de
acordo com o diagnóstico nutricional identificado na comunidade; Desenvolver ações educativas em grupos
programáticos; Priorizar ações envolvendo as principais demandas assistenciais, especialmente as doenças e
agravos não transmissíveis e nutrição materno infantil; Prestar atendimento nutricional, elaborando diagnóstico,
com base nos dados clínicos,bioquímicos, antropométricos e dietéticos , bem como prescrição de dieta e
evolução do paciente; Promover articulação Inter setorial para viabilizar cultivo de hortas e pomares
comunitários, priorizando alimentos saudáveis regionais; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando

referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes
encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades
__________________________________________________________________________________________
EDUCADOR SOCIAL - CRAS
-Comprometer-se com o processo socioeducativo dos adolescentes em todas as fases;
-Recepcionar e acolher os adolescentes;
-Comunicar situação de risco e de violação de direitos à chefia imediata;
-Executar e acompanhar a rotina diária dos adolescentes, observando e atendendo suas necessidades;
- Preservar a integridade física e mental dos adolescentes e demais servidores;
- Fazer cumprir regras e normas;
- Acompanhar e supervisionar os adolescentes nas movimentações internas e externas sempre que necessário;
- Participar de reuniões socioeducativas;
- Desenvolver oficinas; realizar atividades artísticas, de lazer, cultura, recreativas, esportivas e pedagógicas
lúdicas;
- Realizar procedimentos de segurança, entre eles revista corporal, revista de ambiente, revista de espaço, de
alimentos;
- Elaborar relatórios e documentos;
- Realizar a segurança preventiva e interventiva junto aos adolescentes, dentro e fora da unidade;
- Zelar pelo patrimônio, mediante vistoria sistemática das instalações físicas e de materiais utilizados nas
atividades, prevenindo situações de crise;
- Executar atividades relacionadas com a rotina diária dos adolescentes, tais como: higiene pessoal, servir a
alimentação, recolher os resíduos; entregar medicação regularmente prescrita;
-Revistar, orientar, acompanhar e controlar o acesso de pessoas e visitantes no âmbito da unidade;
- Manter a organização do ambiente de trabalho;
- Realizar atividades administrativas;
- Atuar em equipe cumprindo suas funções e colaborando com os demais
__________________________________________________________________________________________
PSICÓLOGO DO CRAS:
Orientar, coordenar e controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de testes psicológicos e a realização de
entrevistas complementares; orientar ou realizar entrevistas psico-sociais com candidatos à orientação
profissional, educacional, vital e vocacional, realizando síntese e diagnóstico; orientar a coleta de dados
estatísticos sobre os resultados dos testes a realizar sua interpretação para fins científicos; realizar síntese e
diagnósticos em trabalhos de orientação educacional, vocacional, profissional e vital; planejar e executar ou
supervisionar trabalhos de psicoterapia em casos de pessoas com problemas de ajustamento; realizar síntese de

exames de processos de seleção; diagnosticar e orientar crianças e adolescentes com problemas no ambiente
escolar; participar de reuniões e realizar trabalhos de estudo e experimentos; selecionar baterias de testes e
elaborar as normas de sua aplicação; elaborar, aplicar, estudar e corrigir testes destinados à seleção de candidatos
à ingresso em estabelecimento de ensino, e ao provimento em cargos municipais; realizar trabalhos
administrativos correlatos; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins.
_________________________________________________________________________________________

PSICÓLOGO NASF:
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; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho
Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos; Desenvolver
grupos de portadores de transtorno mental, envolvendo pacientes e familiares, com objetivo de reinserção social,
utilizando-se dos recursos da comunidade; Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no que diz
respeito à reinserção social do portador de transtorno mental; Realizar ações coletivas abordando o uso de
tabaco, álcool e drogas, traçando estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunidade; Realizar ações
de difusão da prática de atenção nãomanicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatizarão com relação ao
transtorno mental; Acolher de forma especial o egresso de internação psiquiátrica e orientar sua família, visando
a reinserção social e a compreensão da doença;Mobilizar os recursos da comunidade para constituir espaços de
aceitação e reinserção social do portador de transtorno mental; Manter contato próximo com a rede de serviços
de saúde mental oferecidos pelo município, de modo a poder acompanhar os usuários de sua área de
abrangência, que assim o necessitarem; Realizar consultas para diagnóstico e avaliação de casos encaminhados
pela ESF para definir projeto terapêutico a ser executado por toda a equipe; Integrar-se na rede de serviços
oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os
pacientes encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades.

