CRONOGRAMA FUNCIONAL
Estratégia Saúde da Família
Onésia Cândida – UBS Setor Vila Nova
Profissional

Gizélia Barros Câmara
Enfermeira

Itamar de Azeredo B. Filho
Médico
Cirurgião Geral

Atribuições

Horário

 Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Estratégia Saúde da Família;
R
 Realizar consultas
de enfermagem conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da
Saúde e as disposições legais da profissão;
 Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na UBS e, quando necessário, no domicílio;
 Organizar e coordenar a criação de grupos específicos como de hipertensos, diabéticos, gestantes,
tabagistas, etc.;
 Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos ACS e Técnicos de Enfermagem com vistas ao
desempenho de suas funções.
 Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;
 Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher,
adultos e idoso;
 Realizar consultas e procedimentos na UBS e, quando necessário, no domicílio;
 Aliar a atuação clínica à prática da Saúde Coletiva;
 Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais.

Segunda a Sexta-feira
07:00h às 11:00h
13:00h às 17:00h
40h/ semanais

Segunda a Sexta-feira
07:00h às 11:00h
13:00h às 17:00h
40h/ semanais

 Realizar Procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais;
 Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, na UBS e nos domicílios dentro do



Sônia Maria da Costa
Técnica de Enfermagem

Karina de Kassia Misael
Odontóloga/ Ortodontia

Letiane Amorim Rodrigues Paes
Auxiliar de Saúde Bucal

Ester Gregorio Pena
Recepcionista

Serviços Gerais

Agente Comunitário de Saúde
. Alcione de Souza Lessa

. Danila Nunes Correia
. Edinei Antonio de Oliveira
. Elena Mendes de Godoy
. Irani Alves Cardoso
. Sebastiana Garcia dos Santos
. Márcia Núbia Souza

planejamento de ações da equipe;
Segunda a Sexta-feira
Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na UBS;
Realizar ações de educação em saúde aos grupos específicos e às famílias de risco, conforme 07:00h às 11:00h
13:00h às 17:00h
planejamento da UBS.
Requerer vacina em quantidade necessária;
40h/ semanais
Receber e distribuir vacinas na geladeira de estoque;
Controlar a temperatura da geladeira;
Aplicar os imunobiológicos corretamente e avaliar os efeitos adversos;





 Recomendar pacientes faltosos e verificar esquemas incompletos de vacinas;
 Verificar possíveis faltas de energia elétrica;
 Alimentar e exportar o SIPNI.

 Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita;
 Realizar tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita;
 Executar ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias,
indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento da UBS;
 Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal;
 Supervisionar o serviço desenvolvido pelo ASB.
 Sob supervisão do Cirurgião Dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários,
individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações
de escovação, uso de fio dental;
 Preparar e organizar o instrumental e materiais necessário para o trabalho;
 Instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos;
 Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal.

Segunda a Sexta-feira
07:00h às 11:00h
13:00h às 17:00h
40h/ semanais

Segunda a Sexta-feira
07:00h às 11:00h
13:00h às 17:00h
40h/ semanais

 Receber e interagir com o público externo de forma agradável, solícita e colaborativa para prestação de Segunda a Sexta-feira
informações e no encaminhamento ao local desejado;
07:00h às 11:00h
 Elaborar relatórios para registro de suas atividades;
13:00h às 17:00h
 Estar atenta ao planejamento diário da UBS e controle das providências a serem tomadas.
40h/ semanais
Segunda a Sexta-feira
 Limpar e arrumar as dependências da UBS, afim de mantê-la nas condições de asseio requerida;
07:00h às 11:00h
 Recolher o lixo da unidade acondicionando e depositando-os de acordo com as determinações definidas; 13:00h às 17:00h
 Executar outras atribuições afins.
40h/ semanais





Realizar mapeamento da sua área;
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esses cadastros;
Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de riscos;
Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando
consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário;
 Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua
responsabilidade;
 Traduzir para a equipe de saúde da família a dinâmica social da comunidade, suas necessidades e
potencialidades.
 Realizar ações de educação em saúde aos grupos específicos e às famílias de risco, conforme
planejamento da UBS.

Segunda a Sexta-feira
07:00h às 11:00h
13:00h às 17:00h
40h/ semanais

O registro de frequência dos Profissionais está disponível para consulta na Prefeitura

CONTATOS PARA DENÚNCIAS, SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES OU ELOGIOS
Secretaria Municipal
de Saúde de Jussara
(62) 3373 – 2401
(62) 3373 - 3674
Câmara de Vereadores
(62) 3373 – 1545

Prefeitura de Jussara
(62) 3373 – 1241
(62) 3373 – 1261
Ministério Público
(62) 3373 – 3071

Conselho Municipal de Saúde
de Jussara
(62) 3373 – 2401
Ouvidoria SUS
136

