
               

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador  Enfermagem da Cardiologia 

 

Função: Coordenação dos 

exames  de Cardiologia 

Área:  Cardiologia 
 

Revisão:  0 Data: 01/11/2012 

Cargo do superior imediato: Diretor de Exames de Imagem Área:  Exames de Imagem 

 

Unidade:  Local:  

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a verificação das condições de uso e 

higienização do local, equipamentos e materiais disponibilizados para os exames 
cardiológicos incluindo a sua reposição, manutenção ou limpeza, se necessário. 

 

 Orienta, supervisiona e/ou executa a recepção e preparo dos pacientes para os exames 

cardiológicos (eletrocardiograma, ecocardiograma e teste ergométrico) abrangendo 

desde a  conferencia da identificação e pedido médico, instalação dos eletrodos, 

preparo e posicionamento do paciente, acionamento do equipamento, 

acompanhamento do desenrolar do exame até a sua liberação ,  entrega do protocolo  

para a retirada dos laudos e inserção dos dados no sistema, para avaliação médica. 

Orienta a suspensão do processo na eventualidade de qualquer intercorrência com o 

paciente e prestação do socorro imediato ou solicitação da presença do Médico. 

 Orienta, supervisiona e/ou executa  a preparação e instalação do Holter e sistema MAPA 

em pacientes para exames de hipertensão arterial e eletrocardiogramas abrangendo a 
preparação e teste do aparelho, recepção do paciente, instalação e orientação do uso e 

registro da rotina bem como, ao final do período de observação, a retirada do aparelho, 
inserção das informações no sistema informatizado da empresa para avaliação médica, 

além da higienização do material,  a substituição de pilhas ou a necessidade de eventual 

manutenção e a guarda para novo uso.  
 

 Cuida da administração do Desfibrilador (condições de uso, medicamentos disponíveis, 

etc.) bem como responsabiliza-se pela sua operação em eventuais intercorrências, em 
atuação conjunto com o Médico. 

 
 
(cont.) 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Exames de Imagem orienta, supervisiona e/ou executa os 

serviços de enfermagem em apoio aos pacientes e equipe médica durante exames 

cardiológicos (eletrocardiograma, teste ergométrico, Holter, MAPA entre outros). 

Supervisiona 8 Auxiliares/Técnicos de Enfermagem. 

 



 Orienta, supervisiona e/ou executa a impressão de imagens e relatórios dos exames 

realizados no período via sistema  e encaminhamento ao médico, para avaliação e 
laudos.  

 

 Orienta e supervisiona a digitação e/ou conferência de 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 encaminhamento dos resultados 
para liberação. Observa  a existência de imagens que devem acompanhar os laudos e 

assinaturas dos responsáveis, para controle. 

 
 Atende e orienta pacientes na eventualidade de atrasos , da necessidade de repetir-se 

os exames, na explicação de resultados ou ouvir suas reclamações bem como organiza 

“encaixes” contatando os médicos para flexibilização de suas agendas, visando agilizar o 
atendimento ou casos de emergência. 

 
 Zela pela segurança, higienização e observação dos procedimentos adequados durante 

os exames verificando o correto uso dos materiais e equipamentos utilizados pela 

equipe e sua atuação, treina os subordinados, participa no processo de movimentação 

de pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza 
e disciplina na área. 

 
 Mantém-se atualizado no surgimento de novos processos, materiais, instrumentos e 

equipamentos utilizados através da leitura de bibliografia especializada, pesquisas, 

participação em exposições e congressos e consultas à Internet, etc. sugerindo sua 

aplicação na área.  
 

 
 Periodicamente controla e autoriza a emissão de solicitações de materiais para 

reposição do estoque bem como seu recebimento, conferencia e posicionamento do 

material para o uso diário. 
 
 

 Participa na definição de novos procedimentos na operação visando atender a eventuais 

não conformidades apontadas pela auditoria da qualidade e procede à sua formalização 

nos Manuais internos. 

 
 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para avaliação 

e controle do superior. 

 

 Eventualmente atua em treinamentos de outras equipes (Call Center, Recepção, etc.)  

dando explicações e detalhes sobre procedimentos da área de Cardiologia visando a 
melhoria na qualidade de atendimento. 

 

 Supervisiona 8 Auxiliares/Técnicos de Enfermagem. 

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

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior de Enfermagem 
 
 

Habilidades técnicas:  Sem treinamento específico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 

 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
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