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Anexo II – Atribuições dos cargos 
 
 
AGENTE DE ENDEMIAS: 
 
Executar serviços de tratamento focal e perifocal, descobrimento e eliminação de focos, orienta-
ção a população e desenvolvimento de atividades afins, visando contribuir para o perfeito anda-
mento das rotinas de trabalho devendo sempre reportar-se ao chefe imediato, visando evitar a 
formação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti. 
Descrição Detalhada 
Responsável por uma área de 800 a 1000 imóveis, visitados em ciclos bimestrais. Obrigação bá-
sica: descobrir focos, destruir e evitar a forma de criadouros, impedir a reprodução do Aedes ae-
gypti e orientar a comunidade com ações educativas. Realizar a pesquisa larvária em imóveis pa-
ra levantamento de índice e descobrimento de focos em locais infestados e em armadilhas e pon-
tos estratégicos em locais não infestados. Realizar a eliminação de criadouros tendo como méto-
do de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição e vedação, etc). Executar o tra-
tamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas  
autorizados conforme orientação técnica. Orientar a população com relação aos meios de evitar a 
proliferação de vetores. Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados 
para cada situação. Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexida-
de não solucionados. Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona. 
Registrar as informações referentes ás atividades executadas nos formulários específicos. Enca-
minhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue. Comunicar imediatamente a chefia 
qualquer tipo de acidente de trabalho.  Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo supe-
rior imediato. 
Informação complementar: a maquina utilizada pelo agente endêmico para a aplicação dos larvi-

cidas pesa em média 30 Kg  cada uma. 

 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
Descrição Sumária 
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas 
nos domicílios e na comunidade, cadastrar e manter atualizados os cadastros de todas as pesso-
as de sua micro área orientando famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. 
Descrição Detalhada 
Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população descrita à 
Unidade Básica de Saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acom-
panhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade. Trabalhar com descrição de famílias 
em base geográfica definida, a micro área. Estar em contato permanente com as famílias desen-
volvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo 
com o planejamento da equipe. Cadastrar todas as pessoas da sua micro área e manter os ca-
dastros atualizados. Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. De-
senvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigi-
lância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos 
domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas 
em situação de risco. Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos 
sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe. Dialogar com a 
população, observar o ambiente físico, avaliar as condições de higiene, verificar a existência de 
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animais, observar o relacionamento entre os membros da família, detectar problemas de saúde e 
social, acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças, acompanhar a evolução da 
gestação, acompanhar doentes portadores de doenças crônico-degenerativas, encaminhar para 
serviço de saúde, verificar obediência à prescrição médica, controlar as condições de armazena-
mento de medicamentos no domicílio, identificar casos de violência doméstica. Comunicar imedia-
tamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. Executar outras tarefas correlatas deter-
minadas pelo superior imediato. 
 
MÉDICO(A)  PARA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
 
Compete a este profissional o cumprimento das seguintes atribuições: 

I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diag-
nóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as 
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

II - realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 

III - realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pedia-
tria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedi-
mentos para fins de diagnósticos; 

IV - encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, res-
peitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 

V - indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabiliza-
ção pelo acompanhamento do usuário; 

VI - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de 
Enfermagem, ACD e THD; e 

VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da USF. 

 
Odontólogo(a) /cirurgião dentista: 
 
Compete a este profissional o cumprimento das seguintes atribuições: 
- executar procedimentos odontológicos, aplicar medidas de promoção e prevenção de saúde, 
ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico; 
- desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem necessida-
des especiais, em diferentes níveis de complexidade; 
- atuar em instituições públicas; 
- exercer outras atividades correlatas. 
 


