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ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES CONFORME LC 75 DO MUNICÍPIO DE ITURAMA e Lei 

Federal nº 11.350 de 5 de outubro de 2006, alterada pela Lei nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018 : 

 

1. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.  

Exerce atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da unidade de vigilância 

da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS DA FUNÇÃO: 

O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Atua no manejo de crises agudas 

(emergências de saúde pública), facilitando o desenvolvimento de respostas coordenadas entre os 

setores. Realiza vistorias em residências, depósitos, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais ou 

qualquer outro local público ou privado, definido pela equipe de gestão do serviço, com o objetivo de 

efetuar buscas e levantamentos de focos endêmicos, identificando vetores e providenciando a 

eliminação de criadouros.  

Forma brigada contra a dengue em empresas, condomínios, obras e demais locais identificados como 

estratégicos para este tipo de ação. Realiza o combate aos vetores nas formas larvária e alada, como 

medida complementar ao controle mecânico, através do tratamento focal, perifocal e U.B.V. (Ultra 

Baixo Volume) com o uso de produtos químicos (larvicidas e inseticidas), utilizando os equipamentos 

indicados como as bombas aspersoras que pesam cerca de 20 kg cada. Atua na eliminação e 

prevenção de criadouros através de retirada e recolhimento de sacos de lixo, latas, garrafas ou 

qualquer material que possa acumular água ou servir como criadouro para vetores. Realiza a 

inspeção cuidadosa de calhas e telhados e caixas d’água, verificando sua situação de vedação. 

Realiza pesquisas de triatomíneos, borrifação e controle de roedores urbanos e silvestres, escorpiões 

e morcegos. Orienta a comunidade quanto aos meios para evitar a proliferação de vetores. Registra 

as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos, conforme orientação 

prévia. Encaminha ao supervisor as informações sobre os casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Repassa ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados. 

Mantém atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da área geográfica de atuação. 

Cumpre seu itinerário diário de trabalho. Utiliza corretamente os equipamentos de proteção individual 

indicado para cada situação. Exerce outras atividades correlatas. 
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2. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.  

Exerce atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, a partir dos referenciais da 

Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a 

atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos 

serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do 

gestor municipal. 

ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS DA FUNÇÃO: 

Trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; cadastrar todas as 

pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. Orientar as famílias quanto à utilização 

dos serviços de saúde disponíveis. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea. Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os 

critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais 

vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) visita/família/mês. Desenvolver ações que 

busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à UBS, considerando as 

características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 

coletividade. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e 

de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas 

nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, leishmaniose, entre 

outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco. Estar em 

contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, 

à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como 

ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro 

programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo 

Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe. É permitido ao ACS 

desenvolver outras atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições 

acima. 


