PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Secretaria de Educação

ANEXO I
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
ATRIBUIÇÕES:
a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver atividades de vigilância, prevenção e controle
de doenças e promoção da saúde, desenvolvida em conformidade com as diretrizes do
SUS e sob supervisão do gestor municipal.
b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA:
- Executar serviços de profilaxia e politica sistemática, no âmbito da vigilância sanitária e
ambiental;
- Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento e descobrimento de focos nos
imóveis.
- Inspecionar domicílios e demais estabelecimentos comerciais e industriais, para
realização de pesquisas epidemiológicas e operacionais na área de prevenção e controle de
doenças e agravos;
- Vistoriar de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para
buscar focos endêmicos;
- Vistoriar os cômodos da casa, acompanhados pelo morador, para identificar locais de
existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue;
- Inspecionar, cuidadosamente, de caixas d’água, calhas e telhados, dos domicílios e/ou
estabelecimentos comerciais e industriais;
- Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco
para a formação de criadouros do Aedes Aegypti;
- Atuar junto aos domicílios, informando seus moradores sobre doenças – seus sintomas e
riscos – e o agente transmissor;
- Informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou
mosquitos transmissores da dengue na casa ou redondezas;
- Orientar quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas.
- Orientar e/ou realizar coleta de materiais para exames;
- Realizar tratamento de focos de vetores transmissores de doenças epidemiológicas
(borrifação de focos aedes aegypti, etc);
- Realizar imunização de reservatórios e hospedeiros;
- Realizar captura e apreensão de cães errantes;
- Realizar coleta de sangue para diagnóstico;
- Realizar vacinas em animais;
- Realizar o recenseamento de animais;
- Participar de campanhas de prevenção;
- Efetuar os registros de trabalhos realizados;
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- Aplicar, quando necessário, larvicidas e inseticidas, para acabar com focos de possíveis
transmissores de doenças;
- Realizar a eliminação de criadouros, tendo como método remoção, destruição e vedação;
- Orientar a população de como evitar a proliferação dos vetores;
- Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco
para a formação de criadouros do Aedes Aegypti;
- Promover reuniões com a comunidade para mobilizá-la para as ações de prevenção e
controle da dengue;
- Prevenir e auxiliar no combate às doenças endêmicas;
- Encaminhar os casos suspeitos de dengue à Unidade de Saúde mais próxima, de acordo
com as orientações da Secretaria Municipal da Saúde;
- Elaborar relatórios, conforme necessidades e determinações da Secretaria Municipal da
Saúde;
- Executar outras atividades, a critério de sua chefia imediata.

CONDIÇÕES DE TRABALHO: Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em
regime de revezamento, e/ou regime de emergência, e trabalho em domingos e feriados.
REQUISITOS PARA INGRESSO:
- Ensino Médio Completo, com certificado de conclusão;
- Curso de formação inicial, especifico de agente de combate de endemias, com carga
horária de 40 horas;
- Idade Mínima de 18 anos.

