
Vigilância Epidemiológica – Agentes de Controle de Endemias

O que é: 

Trata-se de um profissional que atua na área de saúde pública e Vigilância 
de forma preventiva. A maioria dos Agentes de Combate a Endemias 
são concursados e trabalham diretamente com a população.

Objetivos: 

Vistoriar residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos 
comerciais para buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas 
d’água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. 
Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas 
(arboviroses). Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar
doenças como dengue, chicungunha, Zika, chagas, leishmaniose e malária 
e fazem parte das atribuições do agente de combate de endemias (ACE).

Serviços oferecidos:

 Desenvolvimento  de  atividades  afins,  visando  contribuir  para  o
perfeito  andamento  das  rotinas  de  trabalho  devendo  sempre
reportar-se  ao  chefe  imediato,  visando  evitar  a  formação  de
criadouros do mosquito Aedes Aegypti;

 Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento
de índice e descobrimento de focos em locais infestados
em pontos estratégicos em locais não infestados.

  Realizar a eliminação de criadouros tendo como método
de  primeira  escolha  o  controle  mecânico  (remoção,
destruição e vedação, etc). Executar o tratamento focal e
perifocal com larvicidas autorizados conforme orientação
técnica ou produtos alternativos (água sanitária,  cloro e
sal) como medida complementar ao controle mecânico, 

 Orientar a população com relação aos meios de evitar a
proliferação de vetores.



 Notificar  e  encaminhar  a  Vigilância  Epidemiológica,  os
casos suspeitos de dengue.

 Manter  atualizado  o  cadastro  de  imóveis  e  pontos
estratégicos e imóveis especiais nas áreas de campo de
trabalho;

 Comunicar  imediatamente  a  chefia  qualquer  tipo  de
acidente de trabalho.

 Executar  outras  tarefas  correlatas  determinadas  pelo
superior imediato.

 Nebulizar casos positivos de dengue, Zika e Chikungunya;
 Realizar ações de educação em saúde e de mobilização 

social.

  Repassar ao supervisor da área os problemas de maior
grau de complexidade não solucionados.

  Manter atualizado o cadastro de imóveis na área;
  Registrar o trabalho executado nos boletins a punho, que 

são encaminhadas para a supervisora designada.

Supervisor(a):
 Registrar as atividades feito em campo;
 Organizar e distribuir as atividades diárias;
 Acompanhar sistematicamente o desenvolvimento das atividades

de campo por intermédio de supervisão direta e indireta;
 Procura estar sempre informada das áreas de trabalho para ajudar 

os agentes em campo, também um elo entre o pessoal e a 
coordenadora geral;

 Manter organizado o posto de apoio;
 Estimula bom desempenho da equipe;
 Melhorar qualidade de trabalho dos agentes;
 Organiza e distribui o pessoal para o trabalho de campo e 

controlando suas frequências, como distribuir e controlar materiais 
utilizado no trabalho de campo;

 Atuar como facilitador, oferecendo esclarecimento sobre cada ação
que envolva o controle vetorial;



 Atuar como facilitador, oferecendo esclarecimento sobre cada ação
que envolva o controle vetorial;

 Participa de planejamento de ações contra o mosquito Aedes, com 
apoio do profissional de IEC

 Orienta o pessoal a presença de casos suspeitos de dengue, Zika e 
Chikungunya;

 Faz e organiza as notificação de casos suspeitos de dengue, Zika e 
Chikungunya no município;

 Acompanhar os resultados  de exames de Dengue, Zika e 
Chikungunya e avisar pacientes dos resultado.

Localização: 

Rua: João Antônio Terçariol, 76 – Centro – Serrana/SP

Contato:

(16)3987-8337/WhatsApp (16)3987-8337

E- mail:

veserrana@gmail.com

Horário de Atendimento:

Segundas-feiras ás sextas-feiras das 7:00 ás 12:00 e das 13:00 ás 17:00 h

Requisitos para atendimento:

Documentos pessoais:

RG,CPF E CNS

Forma de Prestação de serviço:

Variável, de acordo com demanda do usuário.
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