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ANEXO I 
DAS FUNÇÕES, REMUNERAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 

 20h Diarista e  
24h Plantonista 

REMUNERAÇÃO: 
DIARISTA: R$ 6.050,33 
PLANTONISTA: R$ R$ 9.886,16 

PLA    

FUNÇÃO: 
 
MÉDICO 
INTENSIVISTA 
PEDIÁTRICO 
PLANTONISTA 

REQUISITOS: 
 
1- Diploma ou declaração de Conclusão de Graduação de Medicina emitida por 
instituição oficialmente reconhecida pelo MEC com registro no Conselho 
Regional de Medicina CRM/PE 

Realizar admissão e visitas, exames clínicos e evoluções médicas a pacientes internados em UTI, 
acompanhando e checando suas evoluções; determinar diagnóstico de acordo com a condição clínica, 
parâmetros de monitoração e resultados de exames complementares realizados, prescrevendo e 
realizando os tratamentos adequados para diversos tipos de doenças, incluindo infectocontagiosas, com 
diferentes níveis de gravidade, aplicando recursos clínicos e tecnológicos disponíveis em terapia intensiva; 
realizar atendimento emergencial aos pacientes internados em UTI, bem como orientar condução de 
pacientes graves internados em enfermarias até seu destino à UTI; definir necessidade e preparar 
pacientes para procedimentos cirúrgicos; aplicar métodos terapêuticos invasivos, cirúrgicos ou não-
cirúrgicos, tais como punção venosa profunda, intubação traqueal, traqueostomia ou qualquer outro 
procedimento inerente ao médico da terapia intensiva; requisitar exames complementares quando 
necessário e os analisar; realizar registro dos pacientes examinados anotando a conclusão diagnóstica, 
evolução da doença e plano de tratamento, para efetuar orientação adequada; realizar transferência de 
cuidados (passagem de plantão) de forma clara, definindo as pendências e pontos de fragilidade a serem 
observados e corrigidos; participar ativamente das visitas multiprofissionais; participar da decisão de alta da 
UTI e registrar a condição clínica na alta; reportar-se ao seu Diarista ou Coordenador imediato para 
definição de situações que gerem dificuldade de condução e resolução; prestar serviços de preceptoria aos 
menos experientes e participar de treinamentos durante sua jornada de trabalho. 
FUNÇÃO: 
 
MÉDICO 
INTENSIVISTA 
ADULTO 
PLANTONISTA 

REQUISITOS: 
 
1- Diploma ou declaração de Conclusão de Graduação de Medicina emitida por 
instituição oficialmente reconhecida pelo MEC com registro no Conselho 
Regional de Medicina CRM/PE 

Realizar admissão e visitas, exames clínicos e evoluções médicas a pacientes internados em UTI, 
acompanhando e checando suas evoluções; determinar diagnóstico de acordo com a condição clínica, 
parâmetros de monitoração e resultados de exames complementares realizados, prescrevendo e 
realizando os tratamentos adequados para diversos tipos de doenças, incluindo infectocontagiosas, com 
diferentes níveis de gravidade, aplicando recursos clínicos e tecnológicos disponíveis em terapia intensiva; 
realizar atendimento emergencial aos pacientes internados em UTI, bem como orientar condução de 
pacientes graves internados em enfermarias até seu destino à UTI; definir necessidade e preparar 
pacientes para procedimentos cirúrgicos; aplicar métodos terapêuticos invasivos, cirúrgicos ou não-
cirúrgicos, tais como punção venosa profunda, intubação traqueal, traqueostomia ou qualquer outro 
procedimento inerente ao médico da terapia intensiva; requisitar exames complementares quando 
necessário e os analisar; realizar registro dos pacientes examinados anotando a conclusão diagnóstica, 
evolução da doença e plano de tratamento, para efetuar orientação adequada; realizar transferência de 
cuidados (passagem de plantão) de forma clara, definindo as pendências e pontos de fragilidade a serem 
observados e corrigidos; participar ativamente das visitas multiprofissionais; participar da decisão de alta da 
UTI e registrar a condição clínica na alta; reportar-se ao seu Diarista ou Coordenador imediato para 
definição de situações que gerem dificuldade de condução e resolução; prestar serviços de preceptoria aos 
menos experientes e participar de treinamentos durante sua jornada de trabalho. 

FUNÇÃO: 
 
MÉDICO 
INTENSIVISTA 
ADULTO DIARISTA 

REQUISITOS: 
 
1- Diploma ou declaração de Conclusão de Graduação em Medicina emitida por 
instituição oficialmente reconhecida pelo MEC com registro no Conselho 
Regional de Medicina CRM/PE 
+ 
2- Título de Especialista em Medicina Intensiva Adulto pela AMB/AMIB  
OU 
Comprovante de Conclusão de Residência Médica em: Medicina Intensiva, 
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Clínica Médica, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Neurologia ou Infectologia Adulto 
OU 
Cursando, em qualquer ano, a Residência Médica em Medicina Intensiva 
OU 
Cursando o segundo ano da Residência Médica em: Clínica Médica, Cirurgia 
Geral, Anestesiologia, Neurologia ou Infectologia Adulto 

Coordenar, supervisionar e efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e 
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de doenças, incluindo infectocontagiosas, com 
diferentes níveis de gravidade, aplicando recursos clínicos e tecnológicos disponíveis em terapia intensiva; 
realizar visitas multiprofissionais para definição da condução dos pacientes internados em ambiente de 
terapia intensiva, incluindo decisão de alta da UTI; auxiliar os médicos plantonistas em suas funções, 
quando necessário; requisitar exames complementares quando necessário e os analisar;realizar registro 
dos pacientes examinados anotando a conclusão diagnóstica, evolução da doença e plano de tratamento, 
para efetuar orientação adequada; reportar-se ao seu Coordenador imediato para definição de situações 
que gerem dificuldade de condução e resolução; otimizar a utilização dos recursos dentro de possíveis 
limitações; prestar serviços de preceptoria aos menos experientes e participar de treinamentos durante sua 
jornada de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


