
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Auxiliar/Técnico de Enfermagem 

 

Função: Auxilio nos exames 

de diagnóstico de imagem 

Área:  Ultrassom 
 

Revisão:  0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Coordenador da Área 

                                               

Área:  Ultrassom, RM e 

Tomografia Computadorizada 
 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente abre a sala, liga e testa os equipamentos para os exames de Imagem 

(Ultrassom, Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada )  e confere a 

disposição do material auxiliar (eletrodos, gel, rolos de gaze, fitas e lençóis de papel , 

etc.) solicitando a reposição, manutenção ou limpeza, se necessário. Cuida da 

higienização do equipamento e materiais a serem utilizados aplicando material de 

limpeza específico. 

 

 Recepciona e prepara os pacientes para os exames: confere a identificação e pedido 

médico, entrevista o paciente (anamnese) informando-se sobre medicamentos utilizados 

e restrições aos exames, aplica solução de contraste, se for o caso, posiciona e orienta 

o paciente sobre detalhes do exame,  solicita a presença do Médico responsável, 

transmite-lhe as informações  e acompanha o exame. Ao final do processo observa 

possíveis reações do paciente, libera , faz a entrega do protocolo para a retirada dos 

laudos, insere os dados no sistema e na ficha do paciente  e imprime as imagens para 

posterior avaliação médica e laudos. Na eventualidade de qualquer intercorrência com o 

paciente, presta socorro imediato. 

 
 

 
 

 
 
(cont.) 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador das Áreas de Diagnóstico de Imagem  organiza a sala e 

equipamentos de exames, recepciona, prepara e encaminha os pacientes e presta serviços de 

enfermagem em apoio aos pacientes e equipe médica durante os exames de Imagem 

(Ultrassom, Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada). 

 



 Digita e/ou confere laudos enviados pelos médicos, via e-mail ou rascunhos, atentando 

para eventuais falhas que possam dificultar a interpretação do relatório pelo médico do 
paciente e encaminha os resultados para liberação. Atenta para a existência de imagens 

que devem acompanhar os laudos e assinaturas dos responsáveis, para controle. 
 

 

 Periodicamente emite solicitações de materiais para reposição do estoque, busca 
aprovação do superior e envia ao Almoxarifado. Recebe, confere e posiciona o material 

para o uso diário. 

 
 Solicita a manutenção periódica dos equipamentos, conforme agendamento, bom como 

procede à calibragem dos mesmos utilizando-se de referências e parâmetros 

certificados por assistências técnicas da qualidade. Registra o procedimento para 
controle. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 
 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio Técnico (Enfermagem) ou Curso Nível Médio (Auxiliar) 
 
 

Habilidades técnicas: Sem treinamento específico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos (Técnico) 
                                 Até 1 ano (Auxiliar) 

 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Data:  
 

 

 


