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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

2.01 – Auxiliar de Consultório Dentário ESF 

Exercer as atividades auxiliares que envolvem a execução dos serviços básicos de consultório dentário; preparar o 
paciente para o atendimento; marcar consultas e organizar a agenda clínica; controlar o fluxo de atendimento de 
pacientes; preencher e anotar fichas clínicas; manter em ordem arquivos e fichários; proceder à desinfecção e à 
esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais necessários aos 
procedimentos; revelar e montar radiografias intra-orais; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o cirurgião 
dentista junto à cadeira operatória; selecionar moldeiras e confeccionar modelos em gesso; cuidar da manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos; proceder à desinfecção do consultório; participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento do consultório dentário; auxiliar e orientar a escovação e aplicação 
de flúor para a prevenção de cárie dental, colaborando no desenvolvimento de 
programas educativos; efetuar o registro das atividades em mapas diários e mensais, elaborando estatísticas para levantar 
o índice de produtividade a ser enviada para o controle dos órgãos de saúde e executar outras atividades afins. 
 

2.02 – Técnico em Enfermagem - ESF e SAD 

Realizar procedimentos de enfermagem dentro da sua competências técnicas e legais; realizar procedimentos de 
enfermagem nos diferentes ambientes, unidade de ESF e nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçados pela 
equipe; preparar o paciente para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na unidade, zelar pela 
limpeza, ordem dos materiais, equipamentos e dependências da unidade, garantindo o controle de infecção; realizar busca 
ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico, no nível de sua competência; 
executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de educação em saúde aos 
grupos de patologias específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da unidade; auxiliar nos serviços de 
enfermagem; fazer curativos de acordo com a orientação recebida; atender sob supervisão aos doentes de acordo com as 
recomendações e prescrições médicas, verificar os sinais vitais e as condições gerais do usuário e anotar os resultados 
nos prontuários; preparar e ministrar medicamentos prescritos por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, 
endovenosa e retal, conforme prescrição médica e sob supervisão do enfermeiro; aplicar vacinas; transportar ou 
acompanhar pacientes; atender doentes em isolamento de acordo com as instruções recebidas; prestar socorros de 
urgência; orientar individualmente o paciente em relação a sua higiene pessoal; pesar e medir pacientes; registrar as 
ocorrências relativas a pacientes; coletar material para exames de laboratório; preparar o instrumental para aplicação de 
vacinas e injeções; preparar e esterilizar, distribuir e guardar materiais; desenvolver atividades de apoio nas salas de 
consultas e tratamentos a pacientes; realizar controles e registros das atividades do setor e de outros que se fizerem 
necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; efetuar o controle diário de material utilizado, bem como 
requisitar, conforme as normas da unidade 
o material necessário à prestação da assistência à saúde do usuário; participar de atividades de educação permanente 
sempre que convocado; executar outras atividades afins. 


