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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES – CARGO A.C.S – 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

 

 
1.Participar de ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde 

emnível individual e coletivo. 2. cumprir com as atividades de prevenção de 

doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão. 3. realizar visitas domiciliares com finalidade de realizar 

cadastramento das famílias, mapeamento da área, identificação de micro-áreas 

de risco e desenvolver atividades na unidade de saúde da família. 4. realizar 

atividades de grupo e reuniões com organizações comunitárias e participar de 

atividades comunitárias eventualmente à noite ou nos finais de semana ou 

feriados, com acompanhamento, treinamento e avaliação do instrutor/supervisor 

de sua área ou do enfermeiro e médico da equipe de saúde da família. 5. agendar 

visitas domiciliares de médico, enfermeiro ou cirurgião dentista para pacientes 

de sua área de atuação que estejam semc ondição de deslocamento. 6. atuar 

em equipe multiprofissional. 7.colaborar com a organização da farmácia. 

 

 

ATRIBUIÇÕES – CARGO A.C.E. – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  
 

1. Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade 

relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. 2. realizar 

ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com 

o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica. 3. Identificar 

casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando 

indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do 

fato à autoridade sanitária responsável. 4. divulgar informações para a 

comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças 

e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas. 5. realizar ações de campo 
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para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças. 

6. cadastrar e atualizar base de imóveis para planejamento e definição de 

estratégias de prevenção e controle de doenças. 7. executar de ações de 

prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle 

químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de 

vetores. 8. Executar ações de campo em projetos que visem a avaliar novas 

metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças. 9. Registrar 

as informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas 

do SUS. 10. identificar e cadastrar situações que interfiram no curso das doenças 

ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos 

fatores ambientais. 11. Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas 

simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para 

o controle de vetores
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