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Agente Comunitário de Saúde do PSF 
Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover de ações de 
educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações 
de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular à participação da comunidade 
nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento 
de situações de risco à família; participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas 
que promovam a qualidade de vida; realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar 
permanentemente esse cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; identificar área 
de risco; orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até 
agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; realizar ações e atividades, no 
nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas; estar sempre bem informado, e informar 
aos demais membros da equipe, sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da saúde e 
na prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; traduzir para a Equipe de Saúde da Família 
– ESF – a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe. 
 
Agente de Vigilância Epidemiológica 
Prevenir, controlar e alertar sobre epidemias e agravos de maneira oportuna; manter-se em permanente 
vigilância epidemiológica sobre doenças de notificação compulsória;  organizar o Município em distritos geo-
sanitários para se ter uma visão ampla de toda a comunidade; fiscalizar mercados, feiras, casas comerciais e 
indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde pública, matadouros e abatedouros; participar nas 
ações de controle de zoonoses; fiscalizar atos de depredação contra a fauna e a flora do Município; planejar e 
programar ações de promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos nas ações de vigilância ambiental, 
sanitária e epidemiológica em nível de complexidade compatível com o perfil profissional; executar ações de 
controle químico de vetores. 
 
Cirurgião-dentista 
Prevenir, diagnosticar e tratar as afecções dos dentes e da boca, ministrando diversas formas de tratamento; 
elaborar e aplicar métodos de prevenção de caráter público, para melhorar as condições de higiene dentária e 
bucal da comunidade; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo; extrair dentes 
utilizando instrumentos próprios; fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaros e eliminando 
o desenvolvimento de focos de infecções; examinar os dentes e a cavidade bucal, para verificar a incidência de 
cáries e outras infecções; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
Fonoaudiólogo 
Realizar avaliação, prescrição, tratamento e prevenção em fonoaudiologia, no que se refere à área de 
comunicação escrita, oral, voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica; participar de grupos operativos e 
ações de educação em saúde; observar as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
 
Médico PSF 
Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as 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 as atividades clínicas 
correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de 
grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; realizar o pronto 
atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando 
necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde da Família – USF –, por meio de um 
sistema de acompanhamento e referência e contrarreferência; realizar pequenas cirurgias ambulatórias; indicar 
internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito. 
 
Monitor de Projetos Sociais 
Realizar Visitas domiciliares, preencher fichas cadastrais de usuários de programas sociais, ministrar aulas de 
artes, cultura, artesanatos, corte, costura e crochê, combater o trabalho infantil e outras atividades correlatas. 
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Técnico em Higiene Dental 
Participar dos programas educativos e de saúde bucal; atuar na promoção, prevenção e controle das doenças 
bucais; participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos; fazer a demonstração de técnicas 
de escovação, orientar e promover a prevenção da cárie dental através da aplicação de flúor e de outros 
métodos e produtos; detectar a existência de placa bacteriana e inductos e executar a sua remoção; fazer 
tomada e revelação de radiografias intra-orais; realizar profilaxia das doenças buco-dentais; inserir, condensar, 
esculpir e polir substâncias restauradoras; proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após 
atos cirúrgicos; remover suturas; preparar moldeiras e modelos; responder pela administração da clínica; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

Manga–MG, 29  de junho de 2012. 
 
 

Joaquim de Oliveira Sá Filho 
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