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EDITAL Nº 11/2020 

 

Dispõe sobre o Processo Seletivo Simplificado e 
Emergencial para contratação de Assistente 
Farmacêutico, Assistente Social, Enfermeiro, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Plantonista, 
Psicólogo e Técnico de Enfermagem para atuar no 
Hospital de Campanha da Prefeitura Municipal de 
Assis. 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 03/2020 para preenchimento de funções do 
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Assis, regidos pela Lei nº 2.861/91 – Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Assis, Lei nº 6.437 de 22 de dezembro de 2017 e demais preceitos legais previstos na 
legislação municipal vigente, objetivando suprir a necessidade de pessoal em face da situação de calamidade 
pública decretada, para atuarem no Hospital de Campanha da Prefeitura Municipal de Assis. A organização e a 
análise dos títulos deste Processo Seletivo Simplificado e Emergencial serão de responsabilidade da Fundação 
Educacional do Município de Assis - FEMA. Uma Comissão designada por Portaria do Prefeito Municipal 
acompanhará a execução do Processo Seletivo Simplificado e Emergencial que trata o presente Edital. 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

I. FUNÇÃO / NÚMERO DE VAGAS / VENCIMENTOS / CARGA HORÁRIA / REQUISITOS PARA A FUNÇÃO 

1. O Processo Seletivo Simplificado e Emergencial destina-se ao provimento de vagas para as funções 
constante no item 2 desta seção, com vagas existentes ou que vierem a ser criadas dentro do prazo de sua 
validade. 

2. As funções, o total das vagas, o vencimento (R$), os requisitos exigidos e a jornada mensal de trabalho 
(horas) são os estabelecidos na tabela que segue: 

 

FUNÇÃO 
Nº de 
Vagas 

Cadastro 
Reserva 

PcD* Vencimento 
Carga 

Horária 
Mensal 

Requisitos para a 
Função 

ENFERMEIRO 02 SIM 
Percentual 

estabelecido 
pela legislação 

Ref. 40 J 
R$ 3.456,44 

 

150 
horas 

Graduação em 
Enfermagem e registro 
no respectivo Conselho 

Regional de Classe. 

MÉDICO 
PLANTONISTA 

02 SIM 
Percentual 

estabelecido 
pela legislação 

2,5% da 
Referência 
50-D por 

hora 

- 

Graduação em Medicina 
e registro no respectivo 
Conselho Regional de 

Classe. 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

05 SIM 
Percentual 

estabelecido 
pela legislação 

Ref. 20 J 
R$ 1.299,60 

 

150 
horas 

Curso técnico Completo 
de Enfermagem e 

registro no respectivo 
Conselho Regional de 

Classe 

FARMACÊUTICO 01 SIM 
Percentual 

estabelecido 
pela legislação 

Ref. 40 J 
R$ 3.456,44 

 

150 
horas 

Graduação no curso de 
Farmácia e registro no 
respectivo Conselho 
Regional de Classe 

ASSISTENTE 
FARMACÊUTICO 

01 SIM 
Percentual 

estabelecido 
Ref. 20 I 

R$ 1.245,01 
200 

horas 
Ensino Médio Completo 

e Curso Técnico de 
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* PcD – Pessoa com Deficiência. 
 
 

2.1. As atribuições das funções estão especificadas no ANEXO I deste edital. 
3. O vencimento mencionado refere-se à Lei nº 6.774 de 20 de fevereiro de 2020, dispostos na tabela acima. 
4. O candidato nomeado prestará serviços junto à Prefeitura Municipal de Assis, dentro do horário por esta 

estabelecido, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e/ou feriados, 
obedecida a carga horária semanal de trabalho. 

II. DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5. Tendo em vista que a presente seleção tem como objetivo a formação de cadastro de profissionais de nível 
superior e técnico para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de 
Coronavírus, fica vedada a participação e contratação de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas 
consideradas vulneráveis frente ao novo Coronavírus (2019-nCoV), conforme segue: 

I. Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

II. Diabetes insulino-dependente; 

III. Insuficiência renal crônica; 

IV. Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose 
ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose; 

V. Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa; 

VI. Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de imunossupressores. 

VII. Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; 

VIII. Cirrose ou insuficiência hepática; 

IX. Gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano de idade; 

X. Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de diagnóstico 
de infecção por COVID-19. 

 

III. DAS INSCRIÇÕES 

6. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 

7. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 
neste Edital, a fim de evitar ônus desnecessário. 

8. As inscrições serão realizadas no período de 24 a 29 de abril de 2020, exclusivamente pela internet, no 
endereço eletrônico www.fema.edu.br/concursos, devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos: 

pela legislação  Assistente 
Farmacêutico. 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

- SIM 
Percentual 

estabelecido 
pela legislação 

Ref. 40 J 
R$ 3.456,44 

 

150 
horas 

Graduação em Serviço 
Social e registro no 
respectivo Conselho 
Regional de Classe. 

PSICÓLOGO - SIM 
Percentual 

estabelecido 
pela legislação 

Ref. 40 J 
R$ 3.456,44 

 

150 
horas 

Graduação em 
Psicologia e registro no 

respectivo Conselho 
Regional de Classe. 

FISIOTERAPEUTA - SIM 
Percentual 

estabelecido 
pela legislação 

Ref. 40 J 
R$ 3.456,44 

 

150 
horas 

Graduação em 
Fisioterapia e registro 

no respectivo Conselho 
Regional de Classe. 
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a) Acessar, durante o período de inscrição, no endereço eletrônico www.fema.edu.br/concursos, o link referente 
ao presente Processo Seletivo; 

b) Ler antecipadamente, na íntegra, o Edital; 
c) Preencher o Formulário de Inscrição, no qual declarará estar ciente das condições exigidas, das vedações de 

participação descritas na Seção II e das normas expressas neste Edital; 
d) Clicar no campo “Enviar os Dados da Inscrição”; 

 
9. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
10. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições 

estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

11. A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos os campos da ficha de 
inscrição pelo candidato. 

12. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará na não efetivação da inscrição. 
13. A partir de 30 de abril de 2020, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico 

www.fema.edu.br/concursos a homologação da inscrição. Caso seja detectada falta de informação, o 
candidato deverá entrar em contato por meio do e-mail femaconcursos@gmail.com, até o dia 01 de maio de 
2020 às 15h, para verificar o ocorrido. 

14. A Prefeitura Municipal de Assis não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivo 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

15. A correção de eventuais erros de digitação nos dados cadastrais deverá ser solicitada por e-mail: 
femaconcursos@gmail.com. 

IV. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD 

16. A Pessoa com Deficiência (PcD) que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os 
cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que são portadoras. 
Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Processo 
Seletivo. 

17. Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada a PcD, esta será preenchida pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 

18. Os candidatos PcD, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere aos critérios de aprovação para todos os demais candidatos. Os benefícios 
previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos por escrito, durante 
o período das inscrições, por meio da ficha de inscrição. 

19. O candidato deverá anotar na ficha de inscrição a condição de PcD e encaminhar Laudo Médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão 
de adaptação de prova. 

20. O candidato deverá juntar todos os documentos, digitalizá-los e encaminhá-los para o e-mail 
femaconcursos@gmail.com, até o dia 29 de abril de 2020, 23h59. No e-mail deverão constar o nome 
completo, RG e número de inscrição. 

21. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PcD, dos candidatos que não encaminharem dentro 
do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo Laudo Médico. 

22. O candidato PcD que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação. 

23. Ao ser convocado para investidura na função, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 
credenciado pela Prefeitura Municipal de Assis, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato 
como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício a função. Será eliminado da lista 
de PcD o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral. 

http://www.fema.edu.br/
mailto:femaconcursos@gmail.com
mailto:femaconcursos@gmail.com
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24. Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, não poderá justificar a concessão de 
readaptação da função e de aposentadoria por invalidez. 

 
 
V. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS TÍTULOS 

25. O Processo Seletivo constará na Análise de Títulos. 
26. A Análise dos Títulos terá caráter eliminatório e classificatório. 
27. Os títulos deverão ser digitalizados e enviados para o e-mail femaconcursos@gmail.com, até às 23h59 do dia 

01 de maio de 2020. No e-mail deverá constar o Número da Inscrição, Nome Completo, CPF e Função. Os 
títulos enviados após esta data não serão considerados. A Prefeitura Municipal de Assis não se 
responsabilizará por títulos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 

28. O candidato que não entregar os títulos não poderá interpor recurso a seu favor, sendo atribuída a pontuação 
0 (zero). 

29. Só serão aceitos certificados emitidos por órgãos oficiais ou instituições reconhecidas pelos órgãos 
competentes. 

30. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação com clareza. 
31. Serão considerados os Títulos relacionados e terão pontuação atribuída, conforme quadro a seguir: 

Enfermeiro, Médico Plantonista, Farmacêutico, Psicólogo, Assistente Social e Fisioterapeuta 
 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

1. Certificado de Curso de Especialização em área afim ao processo seletivo (com limite 

de 1)   
0,5 

2. Certificado de Curso de Especialização na área objeto do processo seletivo – Urgência 

e Emergência e UTI (com limite de 2, sendo 0,5 ponto para cada) 
1,0 

3. Diploma de mestrado em área da Saúde  1,0 

4. Diploma de doutorado em área da Saúde 1,5 

5. Experiência profissional em área afim ao processo seletivo (valendo 1,0 ponto a cada 

ano completo, no máximo 3,0 pontos) 
3,0 

6. Participação em congressos, seminários, jornadas e similares em área afim ao 

processo seletivo (por evento, com limite de 2, sendo 0,5 ponto para cada) 
1,0 

7. Apresentação de trabalhos em congressos e similares com resumo publicado nos 

anais em área afim ao processo seletivo (por evento com limite de 2, sendo 0,5 ponto 

para cada) 

1,0 

8. Publicação em revistas científicas com corpo editorial (por evento, com limite de 2, 

sendo 0,5 ponto para cada) 
1,0 

TOTAL 10,0 

 
Técnico de Enfermagem  

 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

1.  Cursos na área de atuação da saúde (1,0 ponto para cada curso, até no máximo 2,0) 2,0 

mailto:femaconcursos@gmail.com


 
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Paço Municipal “Prof.ª Judith de Oliveira Garcez” 

Secretaria Municipal de Governo e Administração 

 

 

 

5 
 
 

2. Cursos na área de atuação de urgência, emergência e UTI (1,0 ponto para cada curso, 

até no máximo 2,0) 
2,0 

3. Experiência profissional em área afim ao processo seletivo (valendo 1,0 ponto a cada 

ano completo, no máximo 3,0 pontos) 
3,0 

4. Experiência profissional em área de urgência, emergência e UTI (valendo 1,0 ponto a 

cada ano completo, no máximo 3,0 pontos) 
3,0 

Total 10,0 

 

Assistente Farmacêutico 
 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

1.  Cursos na área de atuação de Assistência Farmacêutica (1,0 ponto para cada curso, 

até no máximo 2,0) 
2,0 

2. Cursos na área de atuação de Assistência Farmacêutica Hospitalar (1,0 ponto para 

cada curso, até no máximo 2,0) 
2,0 

3. Experiência profissional em área afim ao concurso (valendo 1,0 ponto a cada ano 

completo, no máximo 2,0 pontos) 
2,0 

4. Experiência profissional em área Hospitalar (valendo 1,0 ponto a cada ano completo, 

no máximo 4,0 pontos) 
4,0 

TOTAL 10,0 

 

VI. DA NOTA FINAL 

32. A nota final será obtida pela soma dos pontos auferidos na prova de títulos. 
33. Os candidatos serão convocados estritamente de acordo com a classificação final do Processo Seletivo. 

 
VII. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

34. Quanto aos critérios de desempate, fixam-se em: 
a) maior número de filhos menores e/ou dependentes; 
b) maior idade, na data limite da entrega dos títulos, observando o Item II. DAS VEDAÇÕES. 
35. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final, em listas distintas por área de 

atuação. 
36. A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação de todos os 

candidatos, inclusive a das PCD, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

VIII. DOS RECURSOS 

37. Os recursos administrativos deverão ser feitos em espaço específico, disponível no endereço eletrônico 
www.fema.edu.br/concursos, devendo o candidato acompanhar as informações inerentes ao período de 
impetração que serão divulgadas no endereço eletrônico supracitado. 

38. Serão aceitos recursos da pontuação. 
39. O recurso deverá ser interposto por meio do preenchimento do formulário disponível no endereço eletrônico 

www.fema.edu.br/concursos. 

http://www.fema.edu.br/
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40. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontarem circunstâncias 
que os justifiquem e interpostos dentro do prazo. 

41. O resultado do julgamento do recurso será divulgado no endereço eletrônico www.fema.edu.br/concursos, 
devendo o candidato acompanhar as informações. 

IX. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

 

42. A impetração de recursos contra a pontuação será 1 (um) dia após a divulgação da pontuação da análise dos 
títulos. 

43. A publicação dos pareceres dos recursos da pontuação será em até 3 (três) dias após a impetração dos 
recursos. 

44. O resultado final será publicado no endereço eletrônico www.fema.edu.br/concursos. 

X. DA CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO 

45. O candidato aprovado e classificado de acordo com os critérios deste Edital e dentro dos limites previstos e 
definidos neste Processo Seletivo será convocado, segundo conveniência e oportunidade da Prefeitura 
Municipal de Assis. 

46. O candidato que não comparecer na data aprazada (indicada no instrumento de convocação) para a 
realização do processo admissional (exame admissional e entrega de documentos) estará eliminado do 
Processo Seletivo. 

47. Os candidatos classificados no Processo Seletivo e não habilitados no exame admissional serão eliminados 
do Processo Seletivo. 

48. No caso de impossibilidade de convocação do candidato por ausência de dados suficientes ou sua 
inconsistência, o candidato que não se manifestar será eliminado do Processo Seletivo e será convocado o 
candidato subsequente. 

49. O candidato deve fornecer uma referência para o seu endereço, responsabilizando-se pelo não recebimento 
da correspondência de convocação. 

50. O candidato deverá atender, cumulativamente, no ato da posse, aos seguintes requisitos: 
a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 
termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal de 1988 e do Tratado de Amizade, Cooperação e 
Consulta, promulgado no Brasil através do Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de 2001; 

b) estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação de certidão de quitação eleitoral; 
c) estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino; 
d) ter, na data da nomeação, idade mínima de dezoito anos completos; 
e) não estar incompatibilizado com o disposto no artigo 6º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que 

proíbe a contratação de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. São 
aplicadas também as restrições à contratação de aposentados previstas no artigo 37, § 10 da Constituição 
Federal de 1988; 

f) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função ou função/área de conhecimento, 
conforme o caso, a que concorre à vaga, comprovada por meio de avaliação médica e psicológica, realizada 
por profissionais indicados pela Comissão. 

g) ser aprovado no Processo Seletivo e possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício da função ou 
função/área de conhecimento de acordo com o estabelecido neste Edital; 

h) apresentar declaração de próprio punho de que não se encontra na condição de sócio-gerente ou 
administrador de sociedades privadas; 

i) atender ao artigo 37, XVI, da CF, para os empregos acumuláveis perante a CF; e 
j) cumprir as determinações deste Edital. 
51. A avaliação médica constará da solicitação e realização de exames com objetivo de verificar a possibilidade 

de exercício da função. 
52. Será tornado sem efeito o título de nomeação do candidato cuja deficiência for considerada incompatível com 

as atribuições da função. 
53. Todos os requisitos especificados deverão ser comprovados mediante a apresentação de documentos 

originais ou cópias autenticadas. 

http://www.fema.edu.br/concursos
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54. O candidato que não atender qualquer dos itens acima será excluído da lista de classificação, perdendo o 
direito à nomeação. 

XI. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 
55. O Processo Seletivo, de caráter temporário, terá validade até que perdure o período da Pandemia do novo 

Coronavírus (2019-nCoV), obedecendo os limites definidos na Lei nº 6.437 de 22 de dezembro de 2017.  
 

56. A aprovação no Processo Seletivo dentro do limite das vagas oferecidas assegurará ao candidato o direito à 
nomeação, ficando a concretização deste ato, condicionado à observância das disposições legais pertinentes, 
da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade deste processo e a necessidade do serviço. 

 
XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

57.  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações 
referentes a este Processo Seletivo através da divulgação dos atos, a qual ocorrerá por meio da imprensa 
escrita local, onde somente serão publicados os extratos dos referidos documentos, sendo que a divulgação 
na íntegra dos mesmos, ocorrerá no Diário Oficial do Município e nos endereços eletrônicos 
www.assis.sp.gov.br, da Prefeitura Municipal de Assis, e www.fema.edu.br/concursos, da Fundação 
Educacional do Município de Assis – FEMA. Para todos os efeitos legais a contagem dos prazos se dará a 
partir da data de publicação nos referidos sites. 

58. As contratações serão efetuadas em caráter temporário até que perdure o período da Pandemia do novo 
Coronavírus (2019-nCoV), obedecendo os limites definidos na Lei nº 6.437 de 22 de dezembro de 2017. 

  
 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 
 
 

Assis, 24 de abril de 2020. 
 
 
 
 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 

 
 

 

Informações 

 
 
Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1200 
Vila Nova Santana – Assis/SP 
E-mail: femaconcursos@gmail.com 
Site: www.fema.edu.br/concursos 

http://www.assis.sp.gov.br/
http://www.fema.edu.br/
http://www.fema.edu.br/concursos
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ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES 
 
 
ENFERMEIRO: são desempenhos do Enfermeiro do HCamp. 
 
 Conhece a estrutura física do HCamp, suas limitações e potencialidades, bem como seu propósito para o 

momento da pandemia para Covid-19; 

 Cumpre e faz cumprir as normas e hierarquias do HCamp de Assis; 

 Avalia o desempenho dos profissionais da enfermagem, copa, limpeza e administrativos, incluindo assiduidade 

e pontualidade; 

 Sugere alterações no POP do HCamp, considerando a dinamicidade epidemiológica da pandemia por Covid-

19; 

 Participa de reuniões de crise sempre que houver necessidade; 

 Realiza reuniões com a equipe multiprofissional a qualquer momento que perceber a necessidade de 

restabelecer ou reafirmar o POP; 

 Solicita auxilio interno ou externo ao HCamp ao identificar a necessidade de solucionar problemas; 

 Orienta, supervisiona, controla e mantém o processo de trabalho, fundamentado no POP; 

 Recebe, avalia e encaminha as comunicações de ausência e/ ou problemas para o coordenador de área; 

 Mantém-se atento para alterações clínicas dos profissionais da equipe multiprofissional do HCamp; 

 Avalia e atende às necessidades de remanejamento e troca de plantão de equipe; 

 Controla os materiais de consumo disponíveis, comunicando a coordenação antes do término; 

 Comunica aos pacientes e seus familiares quanto à necessidade de internação, explicando o conceito real do 

isolamento e o impedimento de visitas diante da suspeita de Covid-19; 

 Apresenta a Unidade e orienta os pacientes quanto a rotina do HCamp; 

 Orienta aos familiares a importância de não comparecerem no HCamp para informações e que poderão fazê-lo 

por telefone; 

 Acolhe familiares que aparecerem no HCamp para ter notícias sobre seus familiares internados; 

 Identifica equipamentos e materiais com defeitos, bem como problemas estruturais e comunica a 

Coordenação; 

 Representa o HCamp em reuniões administrativas; 

 Lidera a passagem de plantão com a equipe multiprofissional; 

 Elabora a escala mensal e diária dos profissionais presentes de acordo com os cenários de cuidado; 

 Implementa a prescrição médica; 

 Realiza a prescrição de enfermagem considerando as necessidades das pessoas internadas 

 Realiza mapa de dietas por período e encaminha à copa para solicitação; 

 Realiza o registro dos cuidados administrados aos pacientes em impresso próprio; 

 Realiza cuidados de enfermagem fundamentado em rigor científico, princípios éticos e de cidadania; 

 Mantém atenção aos pacientes que estiverem na sala de espera para identificar possíveis complicações e 

alteração de suas necessidades; 
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 Acolhe os pacientes com sintomas respiratórios garantindo o princípio da universalidade do SUS; 

 Realiza Classificação de Risco conforme protocolo adaptado para paciente com suspeita de Covid-19 

garantindo o princípio da equidade no seu acolhimento; 

 Realiza a Classificação de Risco identificando risco para a vida e vulnerabilidade individual, isto é: o grau de 

informação que cada indivíduo possui e a adoção de comportamentos saudáveis, incluindo na aceitação da 

necessidade de isolamento social seja em domicílio ou no HCamp. E ainda, a vulnerabilidade social, que 

refere-se conjunto de fatores sociais que garantam um padrão de vida adequado a cada pessoa: renda, grau 

de escolaridade, acesso aos serviços, dentre eles o de saúde, moradia, exposição à violência, morador de rua, 

entre outros. Essas condições impedem à pessoa realizar isolamento domiciliar, ainda que indicado, 

transformando-se em um agente proliferador do vírus; 

 Identifica piora do quadro clínico do paciente em isolamento por meio do exame clínico e oximetria de pulso; 

 Solicita avaliação médica para certificar a necessidade de encaminhar o paciente à sala de emergência; 

 Planeja, organiza, supervisiona, executa e avalia todas as atividades de enfermagem; 

 Planeja as ações e atua na Assistência de Enfermagem de Média e Alta Complexidade; 

  Assiste a vítima em situação de urgência/emergência nos âmbitos hospitalar e pré-hospitalar, visando a 

manutenção da vida, prevenindo danos e sequelas; 

  Conhece e atua nas áreas de Terapia Intensiva e Urgência/Emergência com conhecimentos específicos para 

ser capaz de desenvolver as atividades gerenciais e assistenciais, visando a melhoria do cuidado ao paciente 

em situação de urgência/emergência; 

 Realiza o transporte intra e extrahospitalar de pacientes críticos e/ou com risco de morte; 

 Realiza as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes à sua profissão; 

 Realiza os procedimentos de emergência, seguindo protocolo estabelecido de paramentação e estabilização 

do paciente; 

 Supervisiona paramentação e desparamentação, preenchendo o check-list pré-estabelecido; 

 Solicita regulação do SAMU para os pacientes em estado crítico (vermelhos); 

 Solicita transporte (Unidade de Suporte Básico) para encaminhar casos instáveis à UPA; 

 Solicita transporte ao Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Unidade de Suporte Avançado); 

 Realiza procedimentos básicos e avançados para estabilização do paciente, fundamentado em protocolos pré 

estabelecidos, considerando as particularidades para Covid-19; 

 Lidera a recomposição da sala de estabilização/emergência após os procedimentos de estabilização do 

paciente grave; 

 Supervisiona a limpeza terminal da sala de estabilização e dos leitos de isolamento a cada saída definitiva do 

paciente; 

 Realiza notificação de doenças de notificação compulsória, seguindo fluxo de Epidemiologia, através do 

https://notifica.saude.gov.br, bem como orienta a equipe de enfermagem quanto ao procedimento; 

 Faz gestão de possíveis conflitos entre os membros da equipe multiprofissional, pacientes e familiares; 

 Realiza visita multiprofissional, identificando possibilidade de vagar os leitos de isolamento, agilizando altas; 

https://notifica.saude.gov.br/
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 Comunica a Unidade Saúde da Família em cuja área de abrangência o paciente de alta é morador, para que 

seja realizado acompanhamento da continuidade do isolamento social do mesmo; 

  Em Casos de óbito no HCamp, proceder conforme orientações do Ministério da Saúde: “Manejo de corpos no 

contexto do novo coronavírus COVID-19 - SVS/MS • Versão 1 – março 2020”. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf; 

 Garante o cumprimento dos direitos dos usuários, fazendo cumprir a legislação do Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

 
MÉDICO PLANTONISTA: são desempenhos do Médico Plantonista do HCamp. 
 
 
 Conhece a estrutura física do HCamp, suas limitações e potencialidades, bem como seu propósito para o 

momento da pandemia para Covid-19; 

 Cumpre e faz cumprir as normas e hierarquias do HCamp de Assis; 

 É assíduo e pontual; 

 Sugere alterações no POP do HCamp, considerando a dinamicidade epidemiológica da pandemia por Covid-

19; 

 Participa de reuniões de crise sempre que houver necessidade; 

 Realiza reuniões com a equipe multiprofissional a qualquer momento que perceber a necessidade de 

restabelecer ou reafirmar o POP; 

 Solicita auxilio interno ou externo ao HCamp ao identificar a necessidade de solucionar problemas; 

 Mantém-se atento para alterações clínicas dos profissionais da equipe multiprofissional do HCamp; 

 Comunica aos pacientes e seus familiares quanto à necessidade de internação, explicando o conceito real do 

isolamento e o impedimento de visitas diante da suspeita de Covid-19; 

 Orienta aos familiares a importância de não comparecerem no HCamp para informações e que poderão fazê-lo 

por telefone ou outro meio remoto pré estabelecido; 

 Acolhe familiares que aparecerem no HCamp para ter notícias sobre seus familiares internados; 

 Representa o HCamp em reuniões administrativas; 

 Lidera a passagem de plantão com a equipe multiprofissional; 

 Realiza a consulta médica após a Classificação de Risco; 

 Dialoga com o enfermeiro da Classificação de Risco caso não haja concordância com a Classificação 

realizada; 

 Dispensa o paciente que não se inclui nos critérios de internação no HCamp, mas que tenha indicação de 

isolamento em domicílio, explicando ao paciente e acompanhante os procedimentos, entregando orientações 

escritas; 

 Realiza receita compatível com o quadro clínico do paciente ao ser dispensado; 

 Oferece e confecciona atestado médico ao paciente e seus familiares nos casos de isolamento domiciliar; 

 Identifica a necessidade de internação do paciente fundamentado no risco para a vida ou vulnerabilidade 

individual ou social; 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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 Comunica o enfermeiro quanto à indicação de internação; 

 Realiza a prescrição médica; 

 Realiza o registro dos cuidados administrados aos pacientes em impresso próprio; 

 Realiza atenção médica fundamentado em rigor científico, princípios éticos e de cidadania;  

 Identifica piora do quadro clínico do paciente em isolamento por meio do exame clínico e oximetria de pulso; 

 Identifica a necessidade de encaminhar o paciente à sala de emergência e comunica o enfermeiro; 

 Realiza os procedimentos de emergência, seguindo protocolo estabelecido de paramentação e estabilização 

do paciente; 

 Supervisiona paramentação e desparamentação, reenchendo o check-list pré-estabelecido; 

 Solicita regulação do SAMU para os pacientes em estado crítico (vermelhos); 

 Solicita transporte (Unidade de Suporte Básico) para encaminhar casos instáveis à UPA; 

 Solicita transporte ao Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Unidade de Suporte Avançado); 

 Realiza procedimentos básicos e avançados para estabilização do paciente, fundamentado em protocolos pré 

estabelecidos, considerando as particularidades para Covid-19; 

 Realiza notificação de doenças de notificação compulsória, seguindo fluxo de Epidemiologia, através do 

https://notifica.saude.gov.br, bem como orienta a equipe quanto ao procedimento; 

 Realiza visita multiprofissional, identificando possibilidade de vagar os leitos de isolamento, agilizando altas; 

 Atua em área e ambiente das salas de emergência, unidades intermediárias, unidade de semi-intensiva;  

 Tem contato com doentes agudamente enfermos, que estão sob risco iminente de morte e que demandam 

atendimento imediato e frequentemente serem submetidos a procedimentos complexos; 

  Reconhece os aspectos técnico-científicos em relação aos principais temas de Medicina de Urgência e 

Emergência;  

 Realiza as atribuições de Médico e demais atividades inerentes à função; 

 Em Casos de óbito no HCamp, proceder conforme orientações do Ministério da Saúde: “Manejo de corpos no 

contexto do novo coronavírus COVID-19 - SVS/MS • Versão 1 – março 2020”. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf; 

 Garante o cumprimento dos direitos dos usuários, fazendo cumprir a legislação do Sistema Único de Saúde – 
SUS. 

 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: são desempenhos do Técnico de Enfermagem do HCamp. 
 
 Conhece a estrutura física do HCamp, suas limitações e potencialidades, bem como seu propósito para o 

momento da pandemia para Covid-19; 

 Cumpre e faz cumprir as normas e hierarquias do HCamp de Assis; 

 Cuida da sua assiduidade e pontualidade; 

 Participa de reuniões de crise sempre que for solicitado; 

 Participa de reuniões com a equipe multiprofissional quando solicitado, reflete, restabelece ou reafirma o POP; 

 Procura atender, na medida do possível, às necessidades de remanejamento e troca de plantão de equipe; 

https://notifica.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
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 Controla os materiais de consumo disponíveis, comunicando a coordenação antes do término; 

 Acolhe familiares que aparecerem no HCamp para ter notícias sobre seus familiares internados; 

 Identifica equipamentos e materiais com defeitos, bem como problemas estruturais e comunica a 

Coordenação; 

 Participa da passagem de plantão com a equipe multiprofissional, fornecendo informações que possam 

contribuir com o plano de cuidados; 

 Implementa a prescrição médica e de enfermagem, realizando as técnicas que são compatíveis com sua 

competência profissional; 

 Auxilia nos procedimentos médicos e de enfermagem de maior complexidade; 

 Alimenta com informações necessárias na construção do mapa de dietas por período; 

 Realiza o registro dos cuidados administrados aos pacientes em impresso próprio ou programa específicos; 

 Realiza cuidados de enfermagem fundamentado princípios éticos e de cidadania, produzindo conforto ao 

paciente durante sua internação em isolamento; 

 Auxilia na distribuição das dietas dos pacientes em isolamento; 

 Auxilia os pacientes dependentes em sua higiene pessoal; 

 Verifica sinais vitais e faz anotações em instrumentos pertinentes; 

 Administra medicações VO, IM, EV; 

 Realiza punção venosa periférica e retira quando for prescrito ou no momento da alta; 

 Realiza arrumação do leito antes e durante o internamento; 

 Mantém atenção aos pacientes que estiverem na sala de espera para identificar possíveis complicações e 

alteração de suas necessidades; 

 Acolhe os pacientes com sintomas respiratórios garantindo o princípio da universalidade do SUS; 

 Identifica piora do quadro clínico do paciente em isolamento por meio da observação e sinais vitais e comunica 

o enfermeiro; 

 Auxilia no encaminhamento do paciente à sala de emergência; 

 Realiza os procedimentos de emergência, de sua competência profissional, seguindo protocolo estabelecido 

de paramentação e estabilização do paciente; 

 Participa da limpeza e recomposição da sala de estabilização/emergência após os procedimentos de 

estabilização do paciente grave; 

 Realiza a limpeza do leito durante a internação do paciente, obedecendo ao rigor das técnicas de isolamento; 

 Em casos de óbito: prepara o corpo com cuidados específicos para portadores ou suspeitos de Covid-19; 

 Garante o cumprimento dos direitos dos usuários, fazendo cumprir a legislação do Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

 

FARMACÊUTICO: são desempenhos do Farmacêutico do HCamp. 
 
 Conhece a estrutura física do HCamp, suas limitações e potencialidades, bem como seu propósito para o 

momento da pandemia para Covid-19; 
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 Cumpre e faz cumprir as normas e hierarquias do HCamp de Assis; 

 Avalia o desempenho dos profissionais Assistentes de Farmácia, incluindo assiduidade e pontualidade; 

 Sugere alterações no POP do HCamp, considerando a dinamicidade epidemiológica da pandemia por Covid-

19; 

 Participa de reuniões de crise sempre que houver necessidade; 

 Realiza reuniões com a equipe multiprofissional a qualquer momento que perceber a necessidade de 

restabelecer ou reafirmar o POP; 

 Solicita auxilio interno ou externo ao HCamp ao identificar a necessidade de solucionar problemas; 

 Planeja, organiza e supervisiona as atividades da farmácia considerando as características de um Hospital de 

Campanha de baixa ou média complexidade; 

 Orienta, supervisiona, controla e mantém o processo de trabalho, fundamentado no POP; 

 Mantém-se atento para alterações clínicas dos profissionais da equipe multiprofissional do HCamp; 

 Avalia e atende às necessidades de remanejamento e troca de plantão de equipe; 

 Representa o HCamp em reuniões administrativas; 

 Participa da passagem de plantão com a equipe multiprofissional; 

 Elabora a escala diária dos profissionais presentes de acordo com os cenários de cuidado; 

 Dialoga com o médico quando da necessidade de substituição de medicamentos para Implementação da 

prescrição médica; 

 Realiza o registro dos cuidados administrados aos pacientes em impresso próprio; 

 Participa da visita multiprofissional, contribuindo com informações para a elaboração do plano de cuidados 

para os pacientes; 

 Garante o cumprimento dos direitos dos usuários, fazendo cumprir a legislação do Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

 
 
ASSISTENTE DE FARMÁCIA são desempenhos do assistente de farmácia do HCamp. 
 
 Conhece a estrutura física do HCamp, suas limitações e potencialidades, bem como seu propósito para o 

momento da pandemia para Covid-19; 

 Cumpre e faz cumprir as normas e hierarquias do HCamp de Assis; 

 É assíduo e pontual; 

 Participa de reuniões de crise sempre que for solicitado; 

 Participa de reuniões com a equipe multiprofissional quando solicitado, reflete, restabelece ou reafirma o POP; 

 Procura atender, na medida do possível, às necessidades de remanejamento e troca de plantão de equipe; 

 Colabora com o farmacêutico no trabalho da farmácia nas particularidades do HCamp; 

 Auxilia no recebimento, armazenamento, transporte e distribuição dos medicamentos e insumos, considerando 

condições especiais de conservação; 

 Recebe e prepara as prescrições médicas; 

 Controla os medicamentos e insumos disponíveis, comunicando a coordenação antes do término; 
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 Controla o estoque de medicamentos e carro de emergência, se responsabilizando pelas reposições do 

estoque e pedidos; 

 Identifica equipamentos e materiais com defeitos, bem como problemas estruturais e comunica a 

Coordenação; 

 Participa da passagem de plantão com a equipe multiprofissional, fornecendo informações que possam 

contribuir com o plano de cuidados; 

 Participa da recomposição da sala de estabilização/emergência após os procedimentos de estabilização do 

paciente grave; 

 Realiza operações farmacotécnicas;  

 Confere fórmulas;  

 Efetua manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias primas;  

 Controla estoques, condições de armazenamento e prazos de validade;  

 Realiza testes de qualidade de matérias primas, equipamentos e ambiente;  

 Trabalha de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação;  

 Documenta atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica;  

 Segue procedimentos operacionais padrões;  

 Realiza demais atividades inerentes à função; 

 Garante o cumprimento dos direitos dos usuários, fazendo cumprir a legislação do Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

 
 
ASSISTENTE SOCIAL: são desempenhos do Assistente Social do HCamp. 

 

✔ Conhece a estrutura física do HCamp, suas limitações e potencialidades, bem como seu propósito para o 

momento da pandemia para Covid-19; 

✔ Cumpre e faz cumprir as normas e hierarquias do HCamp de Assis; 

✔ É assíduo e pontual; 

✔ Participa de reuniões de crise sempre que for solicitado; 

✔ Participa de reuniões com a equipe multiprofissional quando solicitado, reflete, restabelece ou reafirma o 

POP; 

✔ Realiza o acolhimento por meio de escuta qualificada dos pacientes, familiares e acompanhantes, 

prestando atendimento social e intervindo nas questões sociais que envolvem o processo saúde e doença, 

contribuindo na humanização do atendimento, visando melhoria da qualidade de vida do paciente e da 

família e suas reais necessidades; 

✔ Participa da passagem de plantão com a equipe multiprofissional, fornecendo informações que possam 

contribuir com o plano de cuidados; 

✔ Identifica as demandas presentes na sociedade, visando formular respostas profissionais para o 

enfrentamento da questão social, considerando as articulações entre os serviços da Rede de Saúde; 
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✔ Se posiciona em favor da equidade e da justiça social, que assegura a  universalidade de acesso aos 

bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais; 

✔  Trabalha com as famílias no sentido de fortalecer seus vínculos, na perspectiva de torná-las sujeitos do 

processo de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde; 

✔ Documenta atividades e procedimentos;  

✔ Solicita a regulação de ambulância para remoção e alta; 

✔ Convoca o responsável para informar sobre alta e óbito;  

✔ Realiza em conjunto com o médico, o atendimento à família e/ou responsáveis em caso de óbito, cabendo 

ao assistente social o apoio necessário para o enfrentamento da questão e, principalmente, esclarece a 

respeito dos benefícios e direitos referentes à situação, previstos no aparato normativo e legal vigente, 

entre outras garantias de direitos; 

✔ Sensibiliza o usuário e / ou sua família para participar do tratamento de saúde proposto pela equipe; 

✔ Participa do projeto de humanização da unidade na sua concepção ampliada, sendo transversal a todo o 

atendimento da unidade e não restrito à porta de entrada; 

✔ Realizar estudo social e encaminhamento dos casos com indicação de isolamento social e que 

necessitem de local temporário para a quarentena; 

✔ Realiza a notificação, frente a uma situação constatada e/ou suspeita de violência aos segmentos (Centro 

de Referência da Assistência Social – CRAS; Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS; Conselho Tutelar – CT; Organização não governamentais - ONGs; Secretarias Municipais), as 

autoridades competentes bem como a verificação das providências cabíveis; 

✔ Realiza demais atividades inerentes à função; 

✔ Identifica as diversas vulnerabilidades do paciente e sua família, viabilizando sua inserção junto aos 

órgãos públicos e às políticas sociais; 

✔ Presta atendimento de assistência social a profissionais de saúde que atuarão no enfrentamento da 

pandemia de SARS-CoV-2; 

✔ Garante o cumprimento dos direitos dos usuários, fazendo cumprir a legislação do Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

 
 
PSICÓLOGO: são desempenhos do Psicólogo do HCamp. 
 

✔ Conhece a estrutura física do HCamp, suas limitações e potencialidades, bem como seu propósito para o 

momento da pandemia para Covid-19; 

✔ Cumpre e faz cumprir as normas ehierarquias do HCamp de Assis; 

✔ É assíduo e pontual; 

✔ Participa de reuniões de crise sempre que for solicitado; 

✔ Participa de reuniões com a equipe multiprofissional quando solicitado, reflete, restabelece ou reafirma o 

POP; 
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✔ Assegura a autonomia profissional para analisar a demanda psicológica hospitalar e propor ações para 

atendê-la independentemente da natureza da instituição e do lugar que a psicologia ocupa na hierarquia; 

✔ Identifica a necessidade dos pacientes e escolher métodos de intervenção condizentes com o estado de 

saúde que apresentam e com as características da unidade que estão vinculados (Centros e Unidades de 

Tratamento Intensivo, Emergência, Internação ou Ambulatório);  

✔ Prioriza as ações que complementem o trabalho dos demais profissionais e promovam a prática 

multidisciplinar;  

✔ Analisa o interesse e disposição do paciente para receber atendimento psicológico nas situações em que 

o serviço é oferecido;  

✔ Atua de modo a obter resultados em curto espaço de tempo para alcançar níveis satisfatórios de 

produtividade; 

✔ Garante que o paciente tenha a oportunidade de continuar o tratamento psicológico após a alta hospitalar, 

quando for avaliado que isto é necessário; 

✔ Adota condutas que evidenciem a relevância dos aspectos emocionais no quadro clínico dos pacientes;  

✔ Avalia a necessidade de trabalhar dificuldades de manejo da equipe e, se for o caso, intervir neste sentido; 

✔ Identificar quando é necessário utilizar a terminologia médica e quando isto pode representar a perda da 

identidade psicológica;  

✔ Avalia a importância de oferecer atendimento psicológico para funcionários ou trabalhar com eles 

aspectos relacionados ao ambiente hospitalar; 

✔ Documenta atividades e procedimentos;  

✔ Intervir em situações de luto e de morte; 

✔ Auxilia o paciente a atravessar o período crítico em que se encontra, determinado pelo processo da 

doença e hospitalização, permitindo-lhe buscar a elaboração e integração subjetiva dos acontecimentos; 

✔ Apoia, compreende e direciona de forma humanizada as diferentes situações pelas quais passam esses 

pacientes e seus familiares, e culmina para que todo programa terapêutico seja eficaz e humano; 

✔ Estrutura o trabalho na relação dos pacientes e seus familiares, por meio de psicoterapia pautada num 

modelo comunicativo, reforçando o trabalho estrutural e de adaptação dos pacientes e seus familiares no 

enfrentamento da problemática vivenciada por ambos; 

✔ Favorece a percepção de novas formas de enfrentamento da situação, promovendo o devido suporte para 

o momento de instabilidade emocional e favorecendo o vínculo de confiança com a equipe 

multiprofissional; 

✔ Realiza demais atividades inerentes à função; 

✔ Garante o cumprimento dos direitos dos usuários, fazendo cumprir a legislação do Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

 
FISIOTERAPEUTA: são desempenhos do Fisioterapeuta do HCamp. 
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✔ Conhece a estrutura física do HCamp, suas limitações e potencialidades, bem como seu propósito para o 

momento da pandemia para Covid-19; 

✔ Cumpre e faz cumprir as normas e hierarquias do HCamp de Assis; 

✔ É assíduo e pontual; 

✔ Participa de reuniões de crise sempre que for solicitado; 

✔ Participa de reuniões com a equipe multiprofissional quando solicitado, reflete, restabelece ou reafirma o 

POP; 

✔ Realiza periodicamente o treinamento das equipes (p. ex.: equipamento de proteção individual, 

procedimentos, rotinas, etc);  

✔ Mantem a equipe informada sobre os planos terapêuticos e os protocolos institucionais, multiprofissionais 

e da fisioterapia; 

✔ Realiza consulta fisioterapêutica e solicita, quando necessário, encaminhamento; 

✔ Realiza avaliação física e cinesiofuncional específica do paciente crítico ou potencialmente crítico;  

✔ Realiza avaliação e monitorização da via aérea natural e artificial do paciente crítico ou potencialmente 

crítico; 

✔ Solicita, aplica e interpreta escalas, questionários e testes funcionais;  

✔ Solicita, realiza e interpreta exames complementares como espirometria e outras provas de função 

pulmonar, entre outros;  

✔ Realiza diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico;  

✔ Planeja e executa medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório do 

paciente crítico ou potencialmente crítico; 

✔ Prescreve e executa a terapêutica cardiorrespiratória e neuro-músculo-esquelética do paciente crítico ou 

potencialmente crítico; 

✔  Aplica métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento 

muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório do paciente crítico ou 

potencialmente crítico; 

✔ Aplica medidas de controle de infecção hospitalar;  

✔ Realiza posicionamento no leito, sedestação, ortostatismo, deambulação, além de planejar e executar 

estratégias de adaptação, readaptação, orientação e capacitação dos pacientes, visando a maior 

funcionalidade do paciente crítico ou potencialmente crítico; 

✔ Avalia a instituição do suporte de ventilação não invasiva; 

✔ Gerencia a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva;  

✔ Avalia a condição de saúde do paciente crítico ou potencialmente crítico para a retirada do suporte 

ventilatório invasivo e não invasivo;  

✔ Realiza o desmame e a extubação do paciente em ventilação mecânica; 

✔ Mantém a funcionalidade e gerenciamento da via aérea natural e artificial;  

✔ Avalia e realiza a titulação da oxigenoterapia e inaloterapia; 
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✔ Determina as condições de alta fisioterapêutica; 

✔ Documenta atividades e procedimentos;  

✔ Realiza demais atividades inerentes à função; 

✔ Garante o cumprimento dos direitos dos usuários, fazendo cumprir a legislação do Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

 
 


