
 

 

ANEXO II - ANEXO TÉCNICO 

 

ANESTESIOLOGIA 

 

 
MODALIDADES DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA E VOLUME DE ATIVIDADE PREVISTA 

 

● 05 plantonistas presenciais de segunda a sábado com carga horária de 12 horas diurno. 

● 02 plantonistas presenciais de segunda a sábado com carga horária de 12 horas noturno. 

● 02 plantonistas presenciais aos domingos por 12h. 

● 1 médico presencial 6 horas semanais para ambulatório de avaliação pré-anestésica  
 

● 01 Coordenador técnico e Responsável Técnico 
 

 

Características /Requisitos Técnicos a serem apresentados 

Todos os médicos anestesistas da equipe devem possuir título de especialista e não 
apresentar apontamento ético profissional  
Devem ter certificado de ACLS atualizado 
Devem registrar a avaliação pré-anestésica, o monitoramento anestésico e o 
acompanhamento pós-anestésico no prontuário dos pacientes. 
Devem participar das rotinas do check-list cirúrgico e se ocorrerem eventos adversos registrar 
nos formulários apropriados 
O Serviço de Anestesia é credenciado para receber residentes e portanto os profissionais da 
equipe devem apoiar a formação profissional e desenvolverem atividades de ensino e 
pesquisa com os residentes.  
É recomendável que parte da equipe tenha Título Superior de Anestesiologia. 
 

 
- Médico Plantonista- 

 
O médico plantonista deverá cuidar da garantia da continuidade da assistência ao paciente 
com necessidade de suporte anestésico.  
Estão entre as suas atividades:  

● Realizar os procedimentos anestésicos em pacientes a serem submetidos a 
procedimentos cirúrgicos ambulatoriais (oftalmologia, serviço de endoscopia e 
imagem), procedimentos cirúrgicos de pacientes internados em caráter 
urgência/emergência e eletivos.  

● Garantir avaliação pré anestésica de todos os pacientes internados ou eletivos com o 
objetivo de classificar o risco anestésico e monitorar possíveis patologias que possam 
levar a risco durante o procedimento anestésico, providenciando o cuidado adequado 
quando essa situação se verificar 

● Quando não for possível por força maior descrever em prontuário o motivo da não 
realização do procedimento cirúrgico. 



 

 

 
 
 

- O Apoio Interdisciplinar 
 

Avaliar pacientes (emitir parecer sobre assunto no âmbito de sua especialidade) sob o 
cuidado de outras especialidades ou em outros setores da unidade hospitalar. 

 
- Coordenação Médica: 
Profissional responsável por supervisionar a execução das atividades do corpo clínico no 
centro cirúrgico. Fazer a gestão da utilização das salas cirúrgicas discutindo com a diretoria 
técnica as necessidades observadas em busca de melhorias; assegurar obediência às 
normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições. 
Principais Responsabilidades: 

● Supervisionar a execução das atividades do corpo clínico no centro cirúrgico; 
● Participar de comissões que tenham interface com a especialidade; 
● Analisar indicadores de qualidade, propondo melhorias por meio de levantamentos; 
● Participar da manutenção da organização do centro cirúrgico; 
● Participar e desenvolver junto com liderança, projetos de melhoria para prestação de 

Serviços. 
● Participar das reuniões da Diretoria Técnica para discussão de metas e indicadores. 
● Supervisionar o programa de residência médica existente no hospital e apoiar a equipe 

e os residentes no seu pleno desenvolvimento.  
● Possuir Título superior de Anestesiologia (TSA) fornecido pela Sociedade Brasileira de 

Anestesia 
 

 

 

 

 

 

 


