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ATRIBUIÇÕES  
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de 

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. A participação no planejamento e no mapeamento institucional, 

social e demográfico; a consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares; a realização de 

ações que possibilitem o conhecimento, pela comunidade, de informações obtidas em levantamentos 

socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde; a participação na elaboração, na implementação, na 

avaliação e na reprogramação permanente dos planos de ação para o enfrentamento de determinantes do 

processo saúde-doença; a orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações 

desenvolvidos no âmbito da atenção básica em saúde; o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de 

ações em saúde; o estímulo à participação da população no planejamento, no acompanhamento e na 

avaliação de ações locais em saúde. 

 

 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
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 de cada ente federado. Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da 

comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização de 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; identificação de 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; divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, 

riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; realização 

de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; 

cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e 

controle de doenças; execução 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; execução de 

ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e 

controle de doenças; registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas 

do SUS; identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham 

importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; mobilização da comunidade 

para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o 

controle de vetores. 
 
 
 


