
               

                PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU                                                          
                         ESTADO DE SÃO PAULO
    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Função
Essencial

Realizar visitas em imóveis e em terrenos baldios, orientando

a comunidade, exercendo atividades de vigilância, prevenção

e controle de doenças e promoção da saúde.

Realizar vistoria e eliminar possíveis fontes de 

proliferação de vetores, inclusive com o uso de 

inseticidas e larvicidas químicos ou biológicos.

Acompanhar e 

proceder à coleta de

materiais.

Realizar processos 

administrativos e 

burocráticos.

Auxiliar, eventualmente, 

em atividades laboratoriais 

(quando em exercício no 

Laboratório de Sorologia 

do CCZ).

Detalhada 1-Visitar domicílios, avaliando o ambiente físico, condições de

higiene, a existência de animais e as suas condições de saúde.

2-Orientar a comunidade para a promoção da saúde.

3-Promover educação sanitária e ambiental, orientando sobre o

uso da água, tratamento e limpeza de caixas d’água, disposição

do lixo, coleta seletiva de lixo, criação de animais e condições 

de higiene do ambiente.

4-Participar de campanhas preventivas de vacinação animal, 

preparando e distribuindo o material educativo.

5- Identificar e preparar espaços para a realização de eventos.

6- Organizar grupos de apoio, de atividades sociais e de 

orientação.

7- Divulgar e convidar a população para participação de 

palestras e eventos.

8-Promover comunicação entre Unidade de Saúde, autoridades

e comunidade.

9-Participar de grupos e comitês representativos, 

encaminhando as reclamações da população, discutindo nos 

conselhos as necessidades e carências da comunidade na área 

sanitária.

10-Receber ordens do encarregado acerca dos locais 

estabelecidos para vistorias.

11-Organizar as visitas de acordo com a confirmação ou 

possibilidade de contaminação.

12- Procurar adequar as visitas aos horários mais convenientes 

para o público atendido.

13- Preparar, solicitar e utilizar instrumentos específicos para o

tipo de vistoria a ser realizada (equipamentos de proteção, 

inseticidas, etc).

14- Realizar limpeza e abastecimento dos equipamentos de 

nebulização.

15- Solicitar a manutenção e conserto dos instrumentos de 

trabalho, quando necessário.

16- Preparar soluções de inseticidas e larvicidas.

17- Retornar a imóveis fechados e àqueles que apresentaram 

problemas não solucionáveis no momento da visita.

18-  Rastrear  focos  de  doenças  específicas  visitando  o

local  do  foco  (casa,  escola  e  bairro)  para  verificar  as

condições  do  local,  as  fontes  de  riscos,  checar

informações,  informar  a  coordenação  para  acionar  a

fiscalização sanitária, coletar material e dados “in loco”

para análise.

19- Informar-se com encarregados e através dos mapas,

acerca dos bairros e ruas (divididos por setores) a serem

visitados.

20-  Identificar-se  ao  morador  ou  dono  do

estabelecimento, solicitando sua entrada e pedindo para

que o mesmo lhe acompanhe durante a vistoria.

21-  Identificar  os  locais  de  risco  (casas/terrenos)  que

possam  ser  criadouros  como  pneus  velhos,  vasos,

piscinas,  entulhos,  animais  domésticos,  insetos

peçonhentos, caixa de água etc.

22-  Oferecer  informações  acerca  dos  procedimentos  a

serem realizados no combate de doenças.

23- Distribuir material educativo.

24-  Orientar  a  população  quanto  aos  sintomas  das

doenças  e  aos  procedimentos  de  cura  e  controle  de

epidemias.

25- Realizar procedimentos para o controle mecânico de

pragas e doenças (furar suporte de vasos ou colocar areia

para  evitar  água  parada,  apreender  animais,  retirar

entulhos, colocar telas em caixas d´água etc).

26-Aplicar  larvicidas  e  inseticidas  em  criadouros

específicos e no raio determinado para o trabalho.

27- Notificar irregularidades aos encarregados.

28-  Examinar,  identificar  e  participar  da  captura  dos

animais  contaminados  ou  aqueles  que possam oferecer

risco à saúde da população.

29- Aplicar inseticidas, utilizando os equipamentos 

necessários (atomizadores, pulverizadores etc).

30- Coletar amostras 

biológicas ou de água.

31- Encaminhar 

amostras para análise 

laboratorial.

32- Receber laudo do 

laboratório, 

notificando o 

responsável, 

pessoalmente, ou por 

telefone.

33- Medir, 

esporadicamente, 

densidade larvária em

quadras sorteadas.

34- Comunicar o 

nível de infestação e 

contaminação do 

setor sorteado.

35- Confeccionar 

relatório dos locais 

visitados.

36- Notificar supervisor 

diante da recusa da 

vistoria por parte do 

responsável da casa ou 

estabelecimento.

37-Orientar o responsável

do estabelecimento 

quando não for permitida 

sua entrada para vistoria.

38- Informar a polícia 

e/ou órgãos competentes 

quando sofrer alguma 

agressão ou ameaça ao 

realizar as vistorias.

39-Executar tarefas 

administrativas: planejar 

roteiro de visitas, realizar 

mapeamento da área, 

preencher fichas, 

preencher mapa diário, 

elaborar relatórios, 

comunicar a coordenação

para que o Setor de 

Zoonoses seja 

oficialmente comunicado.

40- Participar de reuniões

com profissionais da 

saúde, treinamentos 

específicos, grupos de 

estudo (projetos ou temas

específicos) e cursos de 

capacitação.

41- Preparar exames.

42- Preparar e colocar 

lâminas.

43- Preparar amostras.

44- Coletar amostras.

45- Centrifugar sangue.

46- Operar e realizar 

manutenção de aparelhos.

47- Processar exames 

sorológicos.

48- Descartar resíduos.

49- Identificar e registrar 

amostras.

50- Registrar resultados de 

análises.

51- Preencher fichas e 

formulários.

52-Quando necessário 

auxiliar em campanhas 

municipais de vacinação 

antirrábica de animais.

* Referência da Grade de Salário Base / Auxiliar em Saúde.

QUADRO – ATRIBUIÇÕES DETALHADAS DO ACE EM BAURU
CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE - AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS (efetivo)

Referência C1* Carga Horária-Básica: 40 hs semanais  Regulamentação:


