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ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS 
 

2.01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à Unidade Básica de 
Saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade; trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; estar em 
contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção 
das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; cadastrar todas as pessoas da sua micro área e manter os 
cadastros atualizados, orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Desenvolver atividades 
de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas 
domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas 
as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe: dialogar 
com a população, observar o ambiente físico, avaliar as condições de higiene, verificar a existência de animais, 
observar o relacionamento entre os membros da família, detectar problemas de saúde e social, acompanhar o 
crescimento e desenvolvimento das crianças, acompanhar a evolução da gestação, acompanhar doentes portadores 
de doenças crônico degenerativas, encaminhar para serviço de saúde, verificar obediência à prescrição médica, 
controlar as condições de armazenamento de medicamentos no domicilio, identificar casos de violência doméstica.  
 
3.01 - MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 
necessário, requisitar exames complementares e encaminha-lo ao especialista; registra 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 raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões 
normais, para confirmar ou informar diagnóstico: prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 
administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 
efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas 
exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; presta 
atendimento de urgências em casos de acidentes de trabalhos ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou 
executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; emite atestados de 
saúde, sanidade e aptidão fisica e mental e de óbito, para atender as determinações legais: participa de programas 
de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como realização em conjunto com 
equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no 
município participa de reuniões mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, 
para promover a saúde e o bem-estar da comunidade: executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 
3.02 - MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA 
Está sob as responsabilidades cuidar e prevenir doenças do sistema reprodutor feminino (útero, vagina, ovários e 
tubas uterinas); tratar da saúde da mulher da infância a terceira idade; realizar consultas com as mulheres; orientar 
as mulheres sobre a importância da consulta periódica com o ginecologista, da realização de exames, dos cuidados 
com doenças, sexualmente transmissíveis; fazer perguntas sobre a história familiar; verificar queixas; diagnosticar 
possíveis moléstias; solicitar exames detalhados; receitar o tratamento adequado em cada caso; acompanhar o 
tratamento verificando melhora do quadro clínico e mudanças necessárias no método de tratamento; coletar exames 
de citologias; realizar exames das mamas; inserção de DIU (dispositivo intra uterino); tratar doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs). Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, procedendo exame geral e obstétrico; 
solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o peso da gestante; dar 
orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade; preencher fichas médicas das clientes; auxiliar quando 
necessário, a maternidade e ao bem-estar fetais; atender ao parto e puerpério; dar orientação relativa à nutrição e 
higiene da gestante; prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista; prescrever 
tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde pública; de acordo com sua especialidade; 
participar de juntas médicas; solicitar o concurso de outros médicos especializados em casos que requeiram esta 
providência; atender com prioridade a pacientes que necessitam de atendimento especializado na sua área de 
competência e, prestar assistência médica a outros pacientes que procurarem os seus serviços. Realizar 
procedimentos específicos tais como: colposcopia, cauterização de colo uterino, biopsias, colocação de DIU ou 
implante contraceptivo. Encaminhar os pacientes que necessitam para outros níveis do sistema, garantindo a 
referência e a contra referência, executar tarefas afins, entre outras correlatas a especialização. 
 
3.03 - MÉDICO NEUROLOGISTA 
Estuda e trata dos distúrbios estruturais do sistema nervoso: cérebro, medula, nervos, músculos; fornece o 
diagnóstico e tratamento de todas as categorias de doenças que envolvem os sistemas nervoso central, periférico e 
autônomo, incluindo os seus revestimentos, vasos sanguíneos, e todos os tecidos efetores, como os músculos; 
investigar, diagnosticar e tratar distúrbios neurológicos como as doenças mais comuns as dores de cabeça, 
problemas de memória, distúrbios dos movimentos, crises convulsivas e epilepsia, entre outras correlatas a 
especialização. 
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3.04 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
Diagnostica e trata doenças do sistema visual; está sob as responsabilidades realizar consultas; examinar o 
funcionamento do sistema ocular, realizar o exame de vista para óculos; detecção precoce de doenças que 
oportunamente tratadas evitam a perda funcional do olho; verificar queixas e dores de cabeça; receitar óculos ou 
lentes de contato apropriado para compensar a falta de vista, solicitar exames detalhados; prescrever tratamentos 
adequados em cada caso e correções para os distúrbios da visão; acompanhar o tratamento verificando melhora do 
quadro clínico e mudanças necessárias no método de tratamento; receitar medicamentos para tratamentos de 
doenças, entre outras correlatas a especialização. 
 
3.05 - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Está sob as responsabilidades prevenção, manutenção e tratamento de doenças relacionadas ao ouvido, nariz, seios 
da face e garganta; realizar consultas; fazer perguntas sobre histórico familiar; acompanhar o desenvolvimento de 
doenças; analisar queixas dos pacientes; diagnosticar quaisquer problemas visíveis; diagnosticar e tratar lesões nas 
pregas vocais: nódulos, pólipos, cistos, fendas; solicitar exames físicos e laboratoriais para avaliar as amídalas e 
adenoides, e se necessário indicar tratamentos mais específicos no caso de alterações nessas duas estruturas; 
prescrever tratamentos adequados em cada caso e correções para os distúrbios auditivos; tratar alergias; 
acompanhar o tratamento verificando melhora do quadro clínico e mudanças necessárias no método de tratamento; 
encaminhar quando necessário, para hospital de referência para procedimento cirúrgico de amídala, adenoide, desvio 
de septo e cirurgia de ouvido, entre outras correlatas a especialização. 
 
3.06 - MÉDICO PSIQUIATRA 
Tem como finalidade o diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação dos mais variados distúrbios mentais, sejam 
eles de origem orgânica ou funcional como a depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar entre outros; aliviar o 
sofrimento trazendo bem-estar psíquico aos seus pacientes; fazer avaliação detalhada do indivíduo, avaliando as 
perspectivas biológicas, psicológicas e até mesmo culturais; trabalhar com outros profissionais da área de saúde 
como psicólogos, a fim de melhorar o desempenho do tratamento que o paciente está ou será submetido; receitar 
medicamentos para tratar os sintomas provenientes do problema de saúde mental do indivíduo; acompanhar o 
tratamento verificando melhora do quadro clínico e mudanças necessárias no método de tratamento, entre outras 
correlatas a especialização. 


