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AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS  DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO  

CONSULTA MÉDICA 
EM ATENÇAO 
BÁSICA 

-03.01.01.001-3 - consulta ao 
paciente curado de tuberculose 
(tratamento supervisionado); 
-03.01.01.002-1 - consulta c/ 
identificação de casos novos de 
tuberculose; 
- 03.01.01.005-6 - consulta medica 
em saude do trabalhador; 
- 03.01.01.006-4 - consulta medica 
em atençao basica; 
- 03.01.01.008-0 - consulta p/ 
acompanhamento de crescimento e 
desenvolvimento (puericultura); 
- 03.01.01.009-9 - consulta para 
avaliação clínica do fumante; 
- 03.01.01.011-0 - consulta pre-
natal; 
- 03.01.01.012-9 - consulta 
puerperal; 
- 03.01.01.013-7 – consulta 
/atendimento domiciliar. 
 

-Protocolos clínicos; 
-Computador; 
-Estetoscópio; 
-Esfigmomanômetro; 
-Otoscópio; 
-Oftalmoscópio; 
-Termômetro; 
-Caneta azul ou preta; 
-Impressos (formulário de 
referência e contra-
referência, receituários, 
atestado médico, pedido 
de exames, APAC, etc); 
-Negatoscópio; 
-Maca fixa, mesa e 
cadeiras; 
-EPI. 

-  Acolher o paciente, higienizar as mãos; 
- Atender de acordo com o agendamento e/ou fluxo de demanda espontânea 
(organizar a consulta) 
- Entrevistar 
- Coletar a história 
- Examinar adequadamente 
- Elaborar diagnóstico diferencial 
- Utilizar os protocolos clínicos / experiência como referência para pedidos de 
exames, prescrições e encaminhamentos 
- Medicar adequadamente 
- Preencher todos os impressos entregues ao paciente com letra legível  
- Esclarecer todos os questionamentos dos pacientes em relação ao 
diagnóstico, pedidos de exames, medicamentos prescritos e necessidade de 
retorno 
- Preencher prontuário descrevendo todos os dados significativos de acordo 
com orientação do Código de Ética Médica. Caso seja utilizado  prontuário de 
papel, descrever com letra legível, além do registro obrigatório da data, horário 
do atendimento, assinatura e carimbo médico; 
-REGISTRAR NO SITEMA. 
Observação: Utilizar sempre EPI e calçado fechado 
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