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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

 

2.01 - Agente Comunitário de Saúde 

(Todas as Macro Áreas)  

Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado ao PSF que atende 

a comunidade. Ele faz parte do time da Saúde da Família! O ACS funciona como elo entre e a 

comunidade e toda equipe do PSF em que ele atua. Está em contato permanente com as 

famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por toda a 

equipe. É também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois 

universos culturais distintos: o do saber científico e o do saber popular. O seu trabalho é feito nos 

domicílios de sua área de abrangência. As principais atribuições específicas do ACS são as 

seguintes: - Realizar mapeamento de sua área; - Cadastrar as famílias e atualizar 

permanentemente esse cadastro; - Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 

- Identificar área de risco; - Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 

encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento quando necessário; - 

Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção 

Básicas; - Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias 

sob sua responsabilidade; - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da 

equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de 

risco, sempre com ética e profissionalismo. - Desenvolver ações de educação e vigilância à 

saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; - Promover a 

educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 

melhoria do meio ambiente, entre outras; - Traduzir para a ESF (Estratégia em Saúde da Família) 

a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; - Identificar 

parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializado pela equipe. 

 

2.02 - Agente de Combate A Endemias 

Descrição sumária: O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de 

atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, tais como, 

identificar focos de vetores em locais públicos e privados, como por exemplo, subir em caixas 

d'água para verificar se está bem tampada, com boa vedação, cadastrando aquelas que não 

possuem tampa, para fins de colocação das mesmas; destruir e evitar a formação de criadouros 

através de retirada de depósitos com recolhimento com sacos de lixo, latas, garrafas ou qualquer 

material que possa acumular água; orientar a comunidade quanto aos meios para evitar a 

proliferação de vetores; realizar, quando necessário, o combate aos vetores nas formas larvária 

e alada utilizando o tratamento focal, perifocal e U.B.V. (Ultra Baixo Volume) através do uso de 

produtos químicos, sendo que este trabalho é realizado com bombas aspersoras que pesam 

cerca de 20 kg cada. Realizar pesquisas de triatomineo e borrifação e controle de roedores 

urbanos e silvestres, escorpiões e morcegos. Utilizar instrumentos, materiais e equipamentos afins 

para vigilância, prevenção e controle de doenças; Promover ações de educação para a saúde 

individual e coletiva; Estimular a participação da comunidade nas ações vinculadas à área da 

saúde; Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento, vigilância, prevenção e 

controle de doenças e promoção da saúde junto às famílias; e Participar em ações que 

fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; 

Encaminhar os casos suspeitos de dengue a unidade de saúde mais próxima, de acordo com as 

orientações da Secretária Municipal de Saúde. 


