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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

(ACS) 

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 odontológico, quando necessário; realizar 
ações e atividades, no nível de suas competências, na 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 
família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; 
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 a dinâmica social da 
comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; identificar parceiros 
e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela 
equipe; a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e 
sociocultural da comunidade; promoção de ações de educação para a saúde 
individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros 
agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas 
públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a 
participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 
políticas que promovam a qualidade de vida 

 
 
 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
(ACE) 

Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção 
da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS; realizar 
vistoria nos imóveis relacionados ao controle da dengue - LIA (Levantamento 
de Índice por Amostragem); visitar Pontos Estratégicos (P.E.); visita em 
armadilhas; efetuar Pesquisa vetorial especial (P.V.E.); realizar delimitação de 
foco (D.F.); fazer o Levantamento de índice mais tratamento (L.I. + T.); 
Reconhecimento Geográfico (R.G.); ações educativas junto à população; 
executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 

 

 
 
 


