
 

 

ANEXO II - ANEXO TÉCNICO 

 

ORTOPEDIA 

 

 
MODALIDADES DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA E VOLUME DE ATIVIDADE PREVISTA 

 

 Dimensionamento 

● 05 médicos plantonistas presenciais, com carga horária de 12 horas, segunda-feira à sexta-feira.  

● 01 médico plantonista, 10 horas por dia, segunda-feira à sexta-feira. 

● 02 médicos plantonistas noturno, 12 horas, todos os dias. 

● 03 médicos plantonistas 12 horas por dia aos sábados e domingos. 

● 01 coordenador médico a e 1 responsável técnico. 

A equipe deve realizar no mínimo 50 cirurgias eletivas por mês e 80 cirurgias de urgência.   

 

Características /Requisitos Técnicos a serem apresentados 

 

Todos os médicos da equipe devem possuir Título de Especialista em Ortopedia reconhecido pela 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia ou Residência Médica; 
Cumprir carga horária estabelecida; 
Os médicos da equipe não devem apresentar apontamento ético profissional; 
Devem pagar anuidade CREMESP; 
Devem ter certificado de ATLS 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 clinica permitir e serem transferidos para as enfermarias e/ou Unidades de tratamento 
intensivo ou ainda Centro Cirúrgico; 
Os profissionais devem buscar utilizar os recursos diagnósticos e terapêuticos seguindo protocolos 
institucionais e as melhores práticas baseadas em evidências científicas; 
Respeitar legislações, portarias e normas vigentes; 
Respeitar normas e diretrizes da instituição; 
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; 
Manter relacionamento cordial entre todos os colaboradores; 
Se ocorrerem eventos adversos devem registrar nos formulários apropriados. 
 

● Médico Plantonista 
 

-Deverá  garantir a assistência médica ortopédica ao paciente em unidade de urgência e emergência, 



 

 

enfermarias, centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva; 
-Cordialidade e respeito com os pacientes e colaboradores da instituição; 
-Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de plantão; 
-Acompanhar e realizar visitas médicas e multidisciplinares que ocorrerem durante seu plantão, 
participando das discussões e decisões tomadas; 
-Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos realizados e todas as 
decisões tomadas; 
-Garantir o tratamento cirúrgico do paciente baseado em literatura científica e medicina baseada em 
evidências, nas cirurgias de emergência, urgência e eletivas salvo exceções por instabilidade 
hemodinâmica ou contra indicações; 
-Checar na internação do paciente a necessidade de exames pré-operatórios e os solicitar. 
-Comunicar ao Anestesista de plantão a internação e solicitar avaliação conjunta dos resultados dos 
exames e necessidade de outras solicitações; 
-Comunicar imediatamente a equipe médica  (clínico, cirurgião, intensivista, vascular ou 
neurocirurgião) para os pacientes com complicações cirúrgicas e ortopédicas, e juntos decidirem 
condutas para estabilidade e resolução das complicações; 
-Realização de transporte de pacientes quanto houver necessidade por pletora da demanda ou 
remoções concomitantes de outras especialidades; 
-Realizar atendimento ambulatorial  no retorno pós-operatório.  
 

● 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. 
 

 


