
Do Serviço de Saúde
- SERSA -

Art. 10. O Serviço de Saúde da PR/DF é integrado pelos Serviços Médico, Odontológico e

de Enfermagem.

Art. 11. Compete  aos  responsáveis  pelos  Serviços  Médico,  Odontológico  e  de

Enfermagem, em seus respectivos Setores:

I - Realizar reuniões periódicas para ajustes e alinhamento dos procedimentos;

II - Promover a capacitação e a motivação dos servidores;

III - Exercer o controle de frequência dos servidores;

IV - Gerir as questões administrativas;

V - Manter  o  Procurador-Chefe  e  o  Secretário  Estadual  informados  sobre  todas  e

quaisquer necessidades e ocorrências relevantes;

VI - Confeccionar, quando solicitado, informações, pesquisas, relatórios ou estatísticas;

VII - Fazer o levantamento de dados para o Painel de Contribuição da PR/DF;

VIII - Atualizar semestralmente o manual de rotinas; e

IX - Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas pela

chefia imediata.

Art. 12. Ao Compete ao Serviço Médico: 

I - Prestar assistência médica no sentido preventivo, assistencial e curativo, por meio do

atendimento interno;

II - Coordenar,  supervisionar  e  orientar  a  prestação  dessa  assistência  aos  servidores

lotados na ESMPU/PR/DF;

III - Realizar exames de sanidade e capacidade física dos servidores;

IV - Prestar assistência, em regime de urgência e/ou emergência, ao servidor, prestador

de serviços, estagiários e visitantes que, estando nas dependências do edifício, venham a

necessitar de tal atendimento;

Art. 13. Ao Compete ao Serviço Odontológico: 

I - Oferecer serviços de dentística (restaurações, estética) e periodontia simples (limpeza)



para membros e servidores da PR/DF e da ESMPU;

II - Realizar programas de promoção e prevenção de saúde para membros e servidores

da PR/DF e da ESMPU;

III - Realizar perícias para autorização de procedimentos pelo Plan-Assiste, inclusive para

dependentes. 

IV - Prestar assistência, em regime de urgência e/ou emergência, ao servidor, prestador

de serviços, e estagiários. 

Art. 14. Ao Compete ao Serviço de Enfermagem: 

I - Verificar  sinais  vitais,  administrar  medicamentos  prescritos,  fazer  curativos  simples,

retirar pontos cirúrgicos e executar tratamentos diversos como: nebulização, aplicação de

compressa quente e fria, eletrocardiograma, bem como fornecer orientações de saúde

compatíveis com sua formação;

II - Fazer anotações das observações e cuidados prestados no prontuário do paciente; 

III - Ordenar os consultórios médicos após consultas e exames médicos;

IV - Registrar  estatísticas  das  atividades  controlar  e  repor  estoques  de  materiais  e

formulários nos consultórios médicos;

V - Acompanhar  pacientes,  na  ambulância,  ao  serviço  de  emergência  dos  hospitais,

quando necessário; 

VI - Preencher e encaminhar pedidos de almoxarifado e farmácia; e

VII - Recolher, lavar e secar o material a ser encaminhado à Central de Esterilização de

Materiais. 
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