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ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

MÉDICO PLANTONISTA
Realiza em uma escala semanal (ou às vezes finais de semana) cobrindo as
atividades de atendimento urgência/emergência ou pronto atendimento em
plantões de 12 horas/dia.
Realiza avaliação clínica para decidir sobre internação e transferência de pacientes
em emergência;
Emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, para promover a saúde e o bem estar do paciente;
Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para
determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e
encaminha-lo ao especialista;
Registram a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os
exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada;
Analisa e interpreta resultados de exames de Raios-X, para confirmar ou
informar o diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração,
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo
constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para
promover a saúde e o bem estar da comunidade;
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente
físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes
um melhor atendimento;
Preenchimento da CAT nos casos de acidente de trabalho.
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO CLÍNICO SAÚDE DA FAMÍLIA
Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; Participar das atividades de
grupos de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros;
Executar 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 atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na
intervenção na Atenção Básica, definidas pelo Pacto pela vida e outras portarias; Prefeitura
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infecto-contagiosas;
Aliar a atuação clínica à pratica da saúde coletiva; Realizar primeiros cuidados nas urgências
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada,
acionando o serviço destinado para este fim;
Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra
referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar;
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
Promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes encaminhando-as ao serviço de
referência;
Verificar e atestar óbito; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua
competência;
Supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes
com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas;
Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos,
especialmente crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco;
Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da
Família;
Realizar ações educativas para prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama
encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas
unidades de referência;
Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o
desenvolvimento do Programa.

