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Seriedade, compromisso e competência

ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS
O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de
doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor
municipal, distrital, estadual ou federal. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica
definida, a microárea; Realizar diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;
Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; Orientar as
famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; A promoção de ações de educação
para a saúde individual e coletiva; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda
espontânea; Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade. 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. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população
adscrita 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; e 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. Participar das ações de vigilância
em saúde, principalmente em momentos de epidemias e endemias. Participar das ações de
organizações integradas à equipe de saúde. Alimentar o sistema de informação e-Sus, e outros
sistemas de coleta de dados da Atenção Básica.
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