
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO - RS 

CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÕES DE UBS - MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

PROCESSO 56791.20.00/13-1  

 
- PORTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 
 

II - UBS Porte II: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, 2 (duas) Equipes 

de Atenção Básica, com número de profissionais compatível a 2 (duas) 

Equipes de Atenção Básica; 

 
 
- ATRIBUIÇÕES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
 
ATRIBUIÇÃO 1: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE 
PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME AMBULATORIAL  
 

1.1- Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais 

como: imunizações, primeiro atendimento, controle de doenças, visita 

domiciliar, coleta de material para exame, etc.; 

1.2- Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise 

sistemática de dados, investigação epidemiológica, informação sobre doenças, 

etc.; 

1.3- Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, 

demonstrações e treinamento “in loco”, campanha, etc.; 

1.4- Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e 

manutenção de melhorias sanitárias domiciliares relacionadas com água, 

esgoto e resíduos sólidos; 



1.5- Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e 

rotineiras de observação, coleta e análise de dados e disseminação da 

informação referente ao estado nutricional, desde a ingestão de alimentos à 

sua utilização biológica; 

1.6- Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas; 

1.7-Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de 

assistência social, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de fonoaudiologia e 

de enfermagem; 

1.8- Executar e registrar a assistência médica e de enfermagem, em 

atendimento de urgência de baixa complexidade, realizando a triagem, 

atendimento social, higienização e observação do paciente por período de até 

08 horas. 

1.9- realizar procedimentos diagnósticos que requeiram preparação e/ou 

observação médica posterior, por período de até 08 horas; 

1.10- realizar procedimentos terapêuticos que requeiram preparação 

e/ou observação médica posterior, por período de até 08 horas; 

1.11- executar e registrar a assistência médica e de enfermagem por 

período de até 08 horas; 

 

ATRIBUIÇÃO 2: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO IMEDIATO DE 
ASSISTÊNCIA Á SAÚDE 

 
2.2 Nos casos sem risco de vida (urgência de baixa e média 

complexidade) 
 
2.2.1- fazer triagem para os atendimentos; 

2.2.2- prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante; 

2.1.3- fazer a higienização do paciente; 

2.1.4 – realizar procedimentos de enfermagem; 

2.1.5 – realizar atendimentos e procedimentos de urgência; 

2.1.6 – prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 08 horas; 

2.1.7 – manter em observação o paciente por período de ate 08 horas. 

 



ATRIBUIÇÃO 4: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO DE APOIO AO 
DISGNÓSTICO E TERAPIA. 

4.1 Patologia clínica: 

4.1.1 – receber ou proceder a coleta de material; 

 

4.8 – Desenvolvimento de atividades de reabilitação em pacientes 
externos: 

4.8.2 – realizar procedimentos: 

 A) - por meio da fisioterapia – através dos meios físicos: 

- Termoterapia (tratamento através de calor) – infravermelho e ultra-som;  

- Eletroterapia (tratamento através de corrente elétrica) -corrente 

galvânica e corrente farádica;  

- Cinesioterapia (tratamento através de movimento) -exercício ativo, 

exercício passivo e exercício assistido (com ajuda de aparelhos);  

- Mecanoterapia (tratamento através de aparelhos) -tração cervical, 

tração lombar, bicicleta fixa, espelho de postura, escada e rampa, roda 

de ombro, paralela, tatame e quadro balcânico;  

 

ATRIBUIÇÃO 5: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO 

5.2 – Proporcionar assistência farmacêutica: 

5.2.1 – receber e inspecionar produtos farmacêuticos; 

5.2.2 – armazenar e controlar produtos farmacêuticos; 

5.2.3 – distribuir produtos farmacêuticos; 

5.2.4 – dispensar medicamentos.  



 

5.3 – proporcionar condições de esterilização de material médico, de 
enfermagem, laboratorial e cirúrgico; 

5.3.1 – receber, desinfetar e separar os materiais; 

5.3.2 – lavar os materiais; 

5.3.4 – preparar os materiais (em pacotes); 

5.3.5 – esterilizar os materiais, através dos métodos físicos (calor úmido, calor 

seco e ionização) e/ou químico (liquido e gás), proporcionando condições de 

aeração dos produtos esterilizados a gás; 

5.3.6 – fazer o controle microbiológico e de validade dos produtos esterilizados; 

5.3.7 – armazenar os produtos esterilizados; 

5.3.8 – distribuir os materiais esterilizados; 

5.3.9 – zelar pela proteção e segurança dos operadores. 

 

ATRIBUIÇÃO 6: FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS E DE PESQUISA 

6.1 – promover o treinamento em serviço dos funcionários. 

 

ATRIBUIÇÃO 7: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE GESTÃO E 
EXCUÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 7.1-Realizar os serviços administrativos do estabelecimento: 
7.1.1-dirigir os serviços administrativos; 



7.1.2-assessorar a direção do EAS no planejamento das atividades e da 

política de investimentos em recursos humanos, físicos, técnicos e 

tecnológicos; 

7.1.3-executar administração de pessoal; 

7.1.4-fazer compra de materiais e equipamentos; 

7.1.5-executar administração orçamentária, financeira, contábil e faturamento; 

7.1.6-organizar, processar e arquivar os dados de expediente; 

7.1.7-prestar informações administrativas aos usuários e funcionários;  

7.1.8-apurar custos da prestação de assistência e outros. 

 

 

7.2-Realizar os serviços de planejamento clínico, de enfermagem e 
técnico: 
7.2.1-dirigir os serviços clínicos, de enfermagem e técnico do estabelecimento; 

7.2.2-executar o planejamento e supervisão da assistência;  

7.2.3-prestar informações clínicas e de enfermagem ao paciente. 

 

7.3-Realizar serviços de documentação e informação em saúde: 

7.3.1-registrar a movimentação dos pacientes e serviços clínicos do 

estabelecimento; 

7.3.2-proceder a marcação de consultas e exames; 

7.3.3-fazer as notificações médicas e as movimentações dos pacientes do 

atendimento imediato; 

7.3.4-receber, conferir, ordenar, analisar e arquivar os prontuários dos 

pacientes; 

 

ATRIBUIÇÃO 8: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO 
 
ATIVIDADES: 8.1-Proporcionar condições de lavagem das roupas usadas 
8.1.1-coletar e acondicionar roupa suja a ser encaminhada para a lavanderia 

(externa ao EAS ou não); 

8.1.2-receber, pesar a roupa e classificar conforme norma; 



8.1.3-lavar e centrifugar a roupa; 

8.1.4-secar a roupa; 

8.1.6-passar a roupa através de calandra, prensa ou ferro; 

8.1.7-separar e preparar (dobragem, etc.) a roupa lavada; 

8.1.8-armazenar as roupas lavadas; 

8.1.9-separar e preparar os pacotes da roupa a ser esterilizada; 

8.1.10-distribuir a roupa lavada; 

8.1.11-zelar pela segurança dos operadores;  

8.1.12-limpar e desinfetar o ambiente e os equipamentos. 

 

8.6-Proporcionar condições de conforto e higiene aos: 
8.6.1-paciente: recepção, espera, guarda de pertences, recreação, troca de 

roupa e higiene pessoal; 

8.6.2-doador: espera, guarda de pertences e higiene pessoal; 

8.6.3-funcionário e aluno: descanso, guarda de pertences, troca de roupa e 

higiene pessoal; 

8.6.4-público: espera, guarda de pertences e higiene pessoal. 

 

8.7-Zelar pela limpeza e higiene do edifício, instalações e áreas externas e 
materiais e instrumentais e equipamentos assistenciais, bem como pelo 
gerenciamento de resíduos sólidos. 
 
8.8-Proporcionar condições de segurança e vigilância do edifício, 
instalações e áreas externas. 
 
8.9-Proporcionar condições de infra-estrutura predial: 
8.9.1-de produção: 

a)abastecimento de água; 

b)alimentação energética; 

c)geração de energia; 

d)geração de vapor; e, 

e)geração de água e ar frio. 



8.9.2-de distribuição ou coleta: 

a)efluentes; 

b)resíduos sólidos; 

c)resíduos radioativos. 

8.9.3-reservação, lançamento ou tratamento: 

a)água; 

b)gases combustíveis (GLP e outros); 

c)óleo combustível; 

d)gases medicinais; 

e)esgoto; 

f)resíduos sólidos. 

8.9.4-guarda de veículos 

 

 

__________________________   _______________________ 

 Ivandro Schlemer     Leonel de Quadros 

 Prefeito Municipal Secretario Municipal de Saúde 
 

 

___________________________ 

Enfermeira Silvia Regina Rossetto 

 Responsável Técnica UBS 


