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DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO AGENTE DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 

 

1. Introdução 

 

 Com o processo de descentralização das Ações de Epidemiologia e Controle 

de Doenças - ECD, desencadeado pela publicação da Portaria GM/MS nº 1399, de 

15 de dezembro de 1999, ocorreu também um processo de descentralização de 

diversos profissionais até então vinculados à FUNASA, que atuavam em atividades 

específicas de combate a endemias. Neste processo se observou a necessidade de 

qualificação destes profissionais tendo em vista a nova realidade de atuação 

descentralizada e com a necessidade de formação mais geral em vigilância em 

saúde. A partir desta nova realidade foi desencadeado um programa de qualificação 

denominado como “PROFORMAR”, que apesar de absorver um volume grande de 

recursos pouco se expandiu além do treinamento de parte dos profissionais 

descentralizados. Esta iniciativa sofreu muitas críticas direcionadas a provável 

envolvimento insuficiente dos estados e municípios, não tendo continuidade. 

 Cabe destacar que já antes da descentralização das ações de ECD vinha 

ocorrendo contratação de profissionais de nível fundamental pelos municípios para o 

combate às endemias e que se ampliou bastante nos últimos anos. Esta situação 

somada à aposentadoria e afastamento progressivo dos profissionais com vínculo 

federal levou à situação atual de uma grande massa de trabalhadores contratados 

como Agentes de Combates às Endemias - ACE (ou com outras denominações 

como agentes de controle de endemias, de controle ambiental, de vigilância 

ambiental, de zoonoses, entre outras) pelos municípios e em sua imensa maioria 

sem qualquer processo de qualificação mais estruturado para exercer esta atividade. 

Os ACE têm suas atribuições previstas na Lei nº 11.350 de 05 de outubro de 

2006, que estabelece como suas atribuições o exercício de atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente 

federado. Considerando estas atribuições já citadas, é consenso nas discussões já 

realizadas (com participação das áreas de VS e APS do Ministério da Saúde, 
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CONASS e Conasems) que a denominação mais adequada para estes profissionais 

seria “Agentes de Vigilância em Saúde”. Considerando a legislação em vigor optou-

se por manter a utilização do termo “Agentes de Combate às Endemias”. 

Na organização do trabalho de saúde na comunidade, o Agente Comunitário 

de Saúde - ACS e o ACE desempenham papéis fundamentais, pois tem contato 

direto e contínuo com a comunidade, e são na maioria das vezes os principais 

articuladores entre a comunidade e a unidade/serviços de saúde. 

Mais recentemente, com a publicação das Portarias GM/MS 3252 de 

dezembro de 2009 e GM/MS 1007 de maio de 2010 iniciou-se um processo de 

incorporação gradativa dos ACE nas equipes de Saúde da Família, com vistas a 

fortalecer a inserção das ações de vigilância e promoção da saúde na Atenção 

Primária à Saúde, com conseqüente integração dos processos de trabalho. 

Esta nova demanda, somada à situação já existente anteriormente deixa clara 

a necessidade urgente de qualificação destes profissionais, reivindicação antiga dos 

gestores e profissionais de saúde. 

 

2. A proposta do Ministério da Saúde para Qualificação da Força de Trabalho 
para a área da Vigilância em Saúde:  

 A partir de um amplo processo de discussão que envolveu técnicos da 

SGETS, SVS, ANVISA, CONASS e CONASEMS, foram propostos 3 eixos de 

qualificação para a Vigilância em Saúde:   

I) De formação profissional técnica de nível médio conforme define o MEC e 

ordenação do MS constantes do documento “diretrizes e orientações para 

a formação do técnico em vigilância em saúde” (a ser publicado) 

II) De incentivo à criação e oferecimento de cursos de especialização pós-

técnica segundo estabelece a Res. CNE/CEB nº 04/99, considerando 

necessidades e demandas das diferentes subáreas da vigilância em 

saúde; 

III) De qualificação dos trabalhadores que desempenham ações de vigilância 

em saúde nos serviços da rede de atenção  primária à saúde do SUS. 

Neste terceiro eixo está contemplada a força de trabalho constituída pelos 

agentes de combate a endemias (ACE) e demais agentes que desempenham 
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atividades similares, mas com outras denominações. O propósito básico desse 

programa de qualificação é fortalecer as ações de vigilância em saúde na rede de 

atenção primária, especialmente, junto às equipes de Saúde da Família. 

 

 

3. Ações e conteúdos 

 

O programa de qualificação do ACE (e demais agentes como o ACZ, ACA ) 

contempla as distintas ações que devem configurar o perfil do trabalho desse grupo 

de agentes da área de vigilância em saúde. As atividades e ações previstas para 

este grupo profissional, bem como os conteúdos previstos no processo de 

qualificação, que deverá durar 400 horas, estão detalhados no documento 

“Diretrizes e Orientações para o Programa de Qualificação do Agente de 
Combate às Endemias” elaborado pela SGETS / MS, também a partir de um 

processo de discussão que envolveu as demais áreas do Ministério envolvidas, 

CONASS, CONASEMS e escolas técnicas. Este documento consta no Anexo desta 

Nota Técnica. 

 

4. Requisitos de acesso: 

• Grau de escolaridade: ensino fundamental completo. 

• Vínculo: estar formalmente contratado pelo SUS e desenvolvendo 

atividades de vigilância em saúde, prevenção e controle de doenças e 

promoção da saúde em Serviços da Rede de Atenção Primária;  

• Condição: 

a) ser indicado pelo Gestor;  

b) estar liberado para todas as atividades (teóricas e práticas) do 

Programa. 
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5. Organização e desenvolvimento do Programa 

O conteúdo deve ser organizado, executado e avaliado por grupos de 

desenvolvimento pedagógico dos quais participam professores e profissionais da 

Rede de Serviço. Este Grupo deve programar o desenvolvimento e avaliação do 

conteúdo (atividades teóricas e práticas). 

A Escola Técnica do SUS - ETSUS deverá indicar 01 profissional (da própria 

Escola ou dos serviços) que seja graduado em cursos dos diferentes campos do 

conhecimento e com experiência em ensino para a coordenação pedagógica do 

Programa.  

Para responder pelo planejamento e desenvolvimento de cada módulo 

(objetivos, conteúdo, atividades e avaliação) serão indicados profissionais com 

experiência na área de vigilância em saúde e em ensino que deverão atuar como 

docentes. 

 

5.1. Etapas: 

a) Realizar levantamentos da necessidade e qualificação da demanda - em 

parceria com as áreas técnicas do SUS (municipal e estadual), a 

ETSUS, deve proceder ao levantamento da força de trabalho da área de 

vigilância em saúde da rede de atenção primária, considerando as 

variáveis que deverão subsidiar o planejamento, organização e 

execução do programa de qualificação desse grupo de trabalhadores. 

b) Mapear o perfil epidemiológico regional e local; 

c) Analisar os processos de trabalho e organização das ações de vigilância 

em saúde na atenção primária (situação, contexto, necessidades e 

demandas) 

d) Assegurar condições pedagógicas, tecnológicas e operacionais da 

Escola para realizar o programa de qualificação; 

e) Proceder a articulações, negociações e acordos da ETSUS no âmbito da 

CGR/CIB para operacionalizar o Programa, inclusive considerando os 

casos de oferecimento em desconcentração geográfica. 

 

5.2. Estratégias de oferecimento do Programa 
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Desde que acordado formalmente com o Gestor a execução deste Programa 

poderá ser desenvolvido geograficamente desconcentrado, mantendo-se a mesma 

coordenação, proposta pedagógica e assegurando recursos didáticos e 

operacionais.  

 

5.3. Carga Horária/Duração: 

A carga horária prevista é de  400 horas, contemplando atividades teóricas e 

práticas e tendo como eixo pedagógico do programa as Unidades de Serviço de 

Atenção Primária do SUS. Recomenda-se que este programa de qualificação seja 

desenvolvido no prazo mínimo de 06 (seis) meses até 10 (dez) meses máximos.  

 

5.4.  Avaliação de Desempenho 

É imprescindível que a Coordenação do Programa estabeleça indicadores e 

critérios de avaliação do desempenho dos trabalhadores inseridos no processo de 

qualificação. 

 

6. Financiamento  

 

Para a execução deste programa de qualificação deverão ser utilizados os 

recursos já existentes repassados fundo a fundo através do Bloco de Financiamento 

de Vigilância em Saúde e Bloco de Financiamento de Gestão. Neste último bloco 

podem ser utilizados os recursos repassados para a área de educação profissional 

em saúde.  
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ANEXO: 

 

 

 

 

DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 


