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ANEXO I 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 
TÍTULO DO CARGO: MÉDICO  

 

GRUPO OCUPACIONAL: SAÚDE  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assistência médica de acordo com a respectiva especialidade, 

efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos prescrevendo medicamentos e realizando outras 

formas de tratamento para diversos tipos de enfermidade aplicando recursos de medicina preventiva 

ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município. 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

Curso superior em Medicina; 

Registro no Conselho Regional de Medicina, quando exigido em Legislação Federal; 

Aprovação em Seleção Pública. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA: as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na 

intervenção na Atenção Básica; Cumprir normas e regulamentos da Unidade de lotação; Participar de 

equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde, analisando dados de morbidade e 

mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade, a fim de estabelecer as 

prioridades de trabalho; Efetuar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências, inclusive 

realizando partos, quando necessário; Examinar o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando 

instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames 

complementares e/ou encaminhá-lo ao especialista; Analisar e interpretar resultados de exames de 

raios-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou 

informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos indicando dosagem e via de administração, bem 

como cuidados a serem observados para conservar ou estabelecer a saúde do paciente; Manter registro 

dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento, evolução da doença, para 

efetuar orientação terapêutica adequada; Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental 

e de óbito, atendendo as determinações legais; Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou 

traumatológicas; Realizar exames médicos pré-admissionais, exames para licença, aposentadoria, 

transferência de servidores, exames periódicos e perícias médicas; Planejar e executar programas de 

educação sanitária, estudando medidas que visem à prevenção de doenças profissionais; Aplicar 

anestesias; Participar de juntas médicas; Executar atividades inerentes a cada especialização, de 

acordo com a formação específica; Participar do processo de territorialização e mapeamento da área 

de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles 

relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem 

acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em saúde da população adscrita 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações, entre outros),quando necessário; Realizar ações de atenção integral conforme a 

necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da 

gestão local; Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da 

saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 

realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de 

doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 

Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando 

atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela 
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população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em 

outros serviços do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 

da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e a participação da 

comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e recursos na comunidade que 

possam potencializar ações interssetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; Garantir a 

qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas 

clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 

espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar atividades de demanda espontânea e 

programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas 

urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando 

necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e 

contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico 

do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 

mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades 

de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ASB e TSB; Participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; Realizar outras 

atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 
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