odontológicas/mês

odontológicas/mês

Nº de procedimentos/ atendimento=3,5

756 procedimentos/mês

Nº de tratamentos concluídos

100% das primeiras consultas
odontológicas do mês

Notas:
1 - O número de atendimentos considera os seguintes pressupostos: respeito aos princípios de
biossegurança, execução de procedimentos por quadrantes e conclusão de tratamentos em um
menor número de consultas.
2 - 1 atendimento = consulta de 40 minutos
3 - Não necessariamente a atividade de educação permanente acontecerá todas as semanas,
porém é necessário destinar um tempo para a atividade. Na ausência dessa atividade durante o
mês, utilizar as horas em atendimento de urgências ou atividades administrativas.
5 - Os grupos educativos poderão ser realizados pelo ASB ou TSB.
7 - O número preconizado para término do tratamento é de no máximo, 5
consultas/atendimentos.
8 - Todas as urgências/emergências odontológicas devem ser acolhidas e atendidas.
Equipe de Saúde Bucal - 1 CD + 1ASB – 20 horas
ATIVIDADES
HOR TOTAL/MÉDIA EXECUTADAS
AS
Educação permanente/reunião de equipe

-

Conforme planejamento

Grupo educativo

-

01 atividade/semana

Procedimentos coletivos

04

Meio período/semana

Consultas programáticas

16

6 atendimentos/dia

Nº de atendimentos / mês

96 atendimentos

Número mínimo de primeiras consultas
odontológicas/mês

19 primeiras consultas
odontológicas/mês

Nº de procedimentos / atendimento=3,5

336 procedimentos / mês

Nº de tratamentos concluídos

100% das primeiras consultas
odontológicas do mês

Notas:
1 - O número de atendimentos considera os seguintes pressupostos: respeito aos princípios de
biossegurança, execução de procedimentos por quadrantes e conclusão de tratamentos em um
menor número de consultas.
2 - 1 atendimento = consulta de 40 minutos
3 - Não necessariamente a atividade de educação permanente acontecerá todas as semanas,
porém é necessário destinar um tempo para a atividade. Na ausência dessa atividade durante o
mês, utilizar as horas em atendimentos de urgências ou atividades administrativas.
4 - Os grupos educativos poderão ser realizados pelo ASB.
5 - O número preconizado para término do tratamento é de no máximo, 5
consultas/atendimentos.
6 - Todas as urgências/emergências odontológicas devem ser acolhidas e atendidas.

Saúde Bucal - 1 CD – 20 horas
ATIVIDADES
Educação permanente/reunião de equipe

HORAS
-

TOTAL/MÉDIA EXECUTADAS
Conforme planejamento

