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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

3.01 - MÉDICO AUDITOR 
Auditar e atuar na verificação da regularidade dos atos praticados por pessoas físicas e jurídicas, produzindo ações 
orientadoras e corretivas quanto à aplicação de recursos destinados às ações e serviços de saúde, adequação, 
qualidade e resolutividade dos produtos e serviços disponibilizados aos cidadãos; Auditar as ações e serviços 
estabelecidos no plano municipal de saúde; Auditar os serviços de saúde sob sua responsabilidade, sejam públicos 
ou privados, contratados e conveniados; Observar e analisar através de exame analítico e pericial da legalidade dos  
atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da regularidade dos atos técnicos 
profissionais praticados no âmbito do SUS por pessoas físicas e jurídicas, integrantes ou participantes do sistema; 
Observar e analisar através do acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas no SUS, de modo a 
verificar a conformidade dos processos, produtos e serviços prestados com as normas vigentes e com os objetivos 
estabelecidos, e fornecimento dos dados e das informações necessárias ao julgamento das realizações e à 
introdução de fatores corretivos e preventivos; Analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos por consórcio 
intermunicipal ao qual esteja o Município associado; Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao 
levantamento de dados que permitam ao Serviço Municipal de Controle, Avaliação e Auditoria conhecer a qualidade, 
a quantidade , os custos e os gastos municipais com atenção à saúde da população; Auditar, avaliar a qualidade, a 
propriedade, a eficiência, eficácia e a efetividade dos métodos, práticas, procedimentos operativos e gerenciais dos 
serviços de saúde prestados à população, visando  a  melhoria  progressiva  da  assistência  de  saúde;  Realizar  o  
controle  e avaliação dos recursos e procedimentos adotados , visando sua adequação, qualidade , resolubilidade e 
melhoria na qualidade em relação à comercialização de produtos e da prestação das ações e serviços de interesse à 
saúde da população; Analisar os relatórios do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar, os processos e os 
documentos , plano municipal de saúde e relatórios de gestão; Verificar "in loco" as unidades prestadoras de serviço 
públicos e/ou privados, contratadas e conveniadas do SUS, através da documentação de atendimento aos pacientes 
e usuários e dos controles internos; Exercer outras atividades , compatíveis com sua formação , regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos previstas em lei. 
 
3.02 - MÉDICO CARDIOLOGISTA 
Realizar atendimento na área de cardiologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em 
treinamento. no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, 
realizando clínica ampliada ; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos. 
Exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de 
saúde; Executar outras tarefas correlatas determinadas pela autoridade superior. 
 
3.03 - MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
Realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente implantam órteses e próteses; 
realizar atendimentos médicos pré e pós cirúrgicos, desempenhando funções da medicina preventiva e curativa; 
consultas e atendimentos, exames, diagnostico; terapêutico e acompanhamento dos pacientes; Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos previstas 
em lei. 
 
3.04 - MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando 
necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); Realizar consultas 
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na Unidade de Saúde e, quando indicado ou 
necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de 
atenção, respeitando fluxos locais , mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário; Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir, realizar e participar das 
atividades de Educação Permanente de todos os membros da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da USB; Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta 
qualificada das necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, 
proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local; Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento 
e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Garantir a qualidade do  registro  das  
atividades  nos  sistemas  de  informação  na Atenção  Básica; Promover a mobilização e a participação da 
comunidade, buscando efetivar o controle social; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, 
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos previstas em lei. 
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3.05 - MÉDICO GENERALISTA 
Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executa as ações de assistência integral em todas as 
fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na unidade 
de saúde; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica; 
Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias especifica, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento na unidade de saúde, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra referência; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; Verificar e 
atestar óbito; Atender os casos de urgência /emergência, primeiros socorros, fazendo os encaminhamentos 
necessários; Interpreta exames subsidiários (análises clínicas, exames por imagens, anatomopatológicos, etc.); 
Encaminhar às especialidades médicas sempre que necessário, em formulário próprio de referência - contra 
referência; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, no envolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada; 
Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, exames, terapêutica e 
acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de saúde; Exercer outras 
atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos previstas 
em lei. 
 
3.06 - MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Realizar atendimento na área ginecológica e obstétrica, puerpério, estimular o pré-natal com a presença do pai e/ou 
companheiro; Realizar os procedimentos especializados da área como: vulvoscopia, colposcopia, biopsia de colo de 
útero, vagina e mama, eletro e criocauterização do colo de útero e de condilomatoses, colocação e retirada do DIU, 
orientação para colocação de diafragma, de preservativo feminino e masculino, desde que exista disponibilidade de 
equipamentos e todos os demais métodos contraceptivos; Realizar ações de prevenção e assistência à concepção e 
anticoncepção com atenção especial a prevenção da gravidez na adolescência; Realizar ações de vigilância 
epidemiológica especifica da saúde da mulher; Atuar como médico em equipe e multiprofissional, inclusive residentes 
em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, 
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de 
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação , regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos previstas em lei. 
 
3.07 - MÉDICO INFECTOLOGISTA 
Realizar atendimento na área de lnfectologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em 
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, 
realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, 
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de 
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação , regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos previstas em lei. 
 
3.08 - MÉDICO ORTOPEDISTA 
Realizar atendimento na área de Ortopedia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em 
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, 
realizando clinica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, 
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de 
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação , regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos previstas em lei. 
 
3.09 - MÉDICO PEDIATRA 
Realizar atendimento na área de Pediatria; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em 
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, 
realizando clinica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, 
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de 
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos previstas em lei. 
 
3.10 - MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Realizar atendimento na área de Pneumologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes 
em treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de 
Saúde, realizando clinica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, 
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exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de 
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos previstas em lei. 
 
3.11 - MÉDICO PSIQUIATRA 
Realizar atendimento na área de Psiquiatria; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em 
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, 
realizando clínica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, 
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de 
saúde; Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos previstas em lei. 
 
3.12 - MÉDICO VASCULAR 
Realizar atendimento na área de Angiologia; Atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em 
treinamento, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, 
realizando clinica ampliada; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, 
exames, terapêutica e acompanhamentos dos pacientes; Atuar em apoio matricial para capacitação da equipe de 
saúde; Exercer outras atividades , compatíveis com sua formação , regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos previstas em lei. 


