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Anexo 2 – Atribuições dos Cargos
Cargos de Nível Fundamental:
Agente Comunitário de Saúde
Exercer 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; Utilizar
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; Promover ações de educação
para a saúde individual e coletiva; Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de
saúde, os nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; Estimular a participação da
comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; Realizar visitas domiciliares periódicas
para monitoramento de situações de risco à família; Participar de ações que fortaleçam os elos entre o
setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; 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,
atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; Realizar, por meio de
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 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, entre
outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades,potencialidades e
limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam serpotencializados pela
equipe; Executar outras atividades correlatas à função e/ou determinadas pelo superior imediato.
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 endêmicas e infectocontagiosas e promoção da saúde, medianteações
de vigilância de endemias e seus vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substânciasquímicas,
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas emconformidade com as
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado.

Cargos de Nível Superior:
Médico Clínico Geral – ESF
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas
e procedimentos na Unidade de Saúde – US e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros assemelhados); Realizar atividades de
demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatra, gineco obstetrícia, cirurgias
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos;
Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de
referência e contrareferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou
domiciliar, mantendo aresponsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das
atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da US.
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