
 

 

ANEXO II - ANEXO TÉCNICO 

 

CLÍNICA MÉDICA 

 

 
MODALIDADES DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA E VOLUME DE ATIVIDADE PREVISTA 

 Dimensionamento 

● 02 hospitalistas presenciais, 7 dias por semana com carga horária de 12 horas, nas unidades de 
internação (enfermaria)  

● 02 médicos com especialização em Clínica Médica plantonistas presenciais 24 horas,  7 dias por 
semana nas unidades de urgência e emergência; 

● 01 Coordenador médico e responsável técnico 

 

Avaliação Qualitativa do contrato 

Tempo Médio de Permanência  corresponde a 70% do valor 

Taxa de reinternação em até 7 dias corresponde a 30% do valor 

Tempo Médio de Permanência Pontos 

Meta 7 dias ou redução de 10% em relação 
ao mês anterior 

100 
  

Não chegou a meta, mas reduziu de 5 a 
9,99% em relação ao mês anterior. 

50 

Não chegou a meta, mas reduziu de 1 a 
4,999% em relação ao mês anterior. 

20 

Não chegou a meta e reduziu menos que 
1%. 

0 

 

Taxa de Reinternação até 7 dias Pontos 



 

 

Diminuiu ou manteve em relação ao mês 
anterior 

100 
  

Aumentou em relação ao mês anterior 0 

 

 

  

 



 

 

Características /Requisitos Técnicos a serem apresentados 

Todos os médicos da equipe devem possuir título de especialista em Clínica Médica ou 

especialidade clínica e não apresentar apontamento ético profissional  

Devem ter certificado de ACLS atualizado 

Devem registrar a avaliação clínica (com exame físico detalhado), a evolução e o 

acompanhamento no prontuário dos pacientes internados ou atendidos na urgência e 

emergência. 

Os pacientes devem permanecer menos de 12 horas nas unidades de emergência sempre 

que a situação clínica permitir e serem transferidos para as enfermarias e/ou Unidades de 

tratamento intensivo. 

Os profissionais devem buscar utilizar os recursos diagnósticos e terapêuticos seguindo 

protocolos institucionais e as melhores práticas baseadas em evidências científicas 

Devem participar das rotinas de discussão multiprofissional e apoiar a equipe no suporte 

aos pacientes e familiares. 

Devem esclarecer o paciente e a família no momento da alta e elaborar o relatório de alta 

de forma detalhada no prontuário.  

Se ocorrerem eventos adversos devem registrar nos formulários apropriados 

  

●        Médico Hospitalista - enfermaria 

- Deverá cuidar da garantia de continuidade da assistência ao paciente com necessidade de 

suporte clínico. 

- Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de plantão; 

        -Acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu plantão, 

junto com o                       diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões 

tomadas; 

        - Atender as interconsultas clínicas solicitadas por todas as especialidades do hospital 

       - Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos realizados e todas 

as decisões tomadas; 

●        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. 

  



 

 

●        Médico Diarista 

- Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade; 

- Ajudar o plantonista a realizar evolução dos pacientes internados na unidade durante 

seu turno de trabalho; 

-Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho; 

-Coordenar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu turno de 

trabalho, discutir com o plantonista sobre as condutas a serem realizadas nos pacientes; 

-Garantir o adequado preenchimento do prontuário do paciente, também registrando 

todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; 

-Atender as interconsultas nas unidades solicitantes  

- Cumprir com seu turno de trabalho conforme acerto prévio com a Coordenação da 

Unidade; 

  

●         Coordenação Médica: 

  

-Supervisionar a execução das atividades do corpo clinico; 

 -Participar de comissões que tenham interface com a especialidade; 

 -Analisar indicadores de qualidade, propondo melhorias através do levantamento; 

 -Participar e desenvolver junto com liderança, projetos de melhoria para prestação de  

serviços; 

 -Participar de reunião da Diretoria Técnica para discussão de rotinas, metas e 

indicadores. 

  



 

 

 


