
 

 

ANEXO II - ANEXO TÉCNICO 

 

UTI 

 

 
MODALIDADES DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA E VOLUME DE ATIVIDADE PREVISTA 

 

●         02 médico plantonista 24h todos os dias da semana. 

●         02 médico diarista presencial, 6h por dia, de segunda à sexta-feira. 

●         02 médico diarista à distância aos sábados, domingos e feriados.  

● 01 Coordenador e Responsável Técnico. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Características /Requisitos Técnicos a serem apresentados 

Os médicos intensivistas da equipe devem possuir título de especialista ou 

residência médica em medicina intensiva em sua maior parte (Acima de 50%). 

É necessário que o Responsável técnico tenha Título Superior de Medicina 

Intensiva ou Residência Médica. 

Médicos não devem apresentar apontamento ético profissional. 

Devem pagar anuidade do CREMESP. 

Devem ter certificado de ACLS atualizado. 

Devem registrar em prontuário dos pacientes as evoluções, procedimentos, 

intercorrências e prescrições médicas. 

Garantir o cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave. 

Organizar a atenção ao paciente crítico ou grave adulto para que garanta acesso, 

acolhimento e resolubilidade. 

Respeitar legislações, portarias, normas  vigentes. 

Respeitar normas e diretrizes da Instituição. 

Devem participar das rotinas da Unidade de Terapia Intensiva, e notificar eventos 

adversos. 

  

Médico Plantonista 

 -Garantir o cuidado progressivo ao paciente crítico ou grave; 

-O médico plantonista deverá cuidar da continuidade da assistência ao paciente 

com necessidade de suporte clínico e cirúrgico; 

-Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de 

plantão; 

-Acompanhar as visitas multidisciplinares que acontecem durante seu plantão, 

participando das discussões e decisões tomadas; 

-Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos 



 

 

realizados e todas as decisões tomadas; 

-Checar na internação do paciente a necessidade de exames e os solicitar. 

-Comunicar os médicos especialistas quando o paciente necessitar de interconsulta 

para decidirem condutas para o melhor tratamento do paciente; 

-Realizar atendimento do paciente por retorno da enfermaria ou pronto-socorro. 

-Realizar o boletim médico, acolher os familiares e comunicar sobre as informações 

relevantes. 

  

- 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/ Responsável Técnico: 

  

Profissional responsável por supervisionar a execução das atividades do corpo 

clínico na unidade de terapia intensiva. Fazer a gestão da utilização dos leitos 

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 na unidade de 

terapia intensiva; 

●        Participar de comissões que tenham interface com a especialidade; 

●        Analisar indicadores de qualidade, propondo melhorias por meio de 

levantamentos; 

●        Participar da manutenção da organização da unidade de terapia 

intensiva; 

●        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. 

●        Apoiar o programa de residência médica existente no hospital. 

●        Coordenar as atividades de ensino e pesquisa junto aos profissionais de 

sua responsabilidade. 

●        Possuir Título de Especialista em Medicina Intensiva fornecido pela 

Associação Brasileira de Medicina Intensiva ou Residência Médica 

reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

  



 

 

 


