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ANEXO III 

Atribuições das Funções Públicas *** 

 

 

Agente Comunitário de Saúde e Agente Comunitário de Saúde – PACS 

 

- Desenvolver atividades de prevenção de doença e promoção da saúde por meio de ações 

educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão do Setor de 

Saúde; 

- Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico sóciocultural da comunidade de sua 

atuação; 

- Executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 

- Registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos 

à saúde; 

- Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista 

de qualidade de vida; 

- Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; 

- Participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas 

públicas que promovam a qualidade de vida; 

- Realizar mapeamento de sua área; 

- Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 

- Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando e até 

agendando consultas e exames quando necessário; 

- Realizar através da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 

responsabilidade; 

- Estar sempre bem informado e informar a ESF sobre situação das famílias 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, dentre outras; 

- Traduzir para a ESF a dinâmica social, suas necessidades, potencialidades e limites; 

- Realizar outras atividades afins; 
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Agente de Controle de Zoonoses  

 

- Auxiliar o planejamento e execução de estudos epidemiológicos de forma a orientar, de 

forma rápida, a tomada de decisão e direcionar as ações de prevenção e controle de problemas 

de importância para a saúde pública com destaque para epidemias; 

- Identificar, destruir e prevenir criadouros ou focos de vetores; 

- Orientar a comunidade quanto aos meios para evitar a proliferação dos vetores; 

- Realizar, sempre que necessário, o combate a vetores, seja na forma larvária, alada ou outra 

que se apresentar; 

- Controlar a população de animais, em especial os proliferadores de vetores; 

- Realizar outras atividades afins. 

 

*** CONFORME LEI Nº 1.629/2001, DE 04 DE ABRIL DE 2001. 
 


