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DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS 
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E DEMAIS AGENTES QUE ATUAM EM 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

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 dos Agentes de 
Combate às Endemias e demais Agentes que atuam em Vigilância em Saúde” 
elaborado pela SGETS / MS, também a partir de um processo de discussão que 

envolveu as demais áreas do Ministério envolvidas (SVS e DAB / SAS), 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. 

• Modalidade: presencial, com momentos de concentração e dispersão. 
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5. Organização e desenvolvimento do Programa 

Considerando as ações e os procedimentos que devem ser realizados pelos 

trabalhadores inseridos nos serviços de vigilância em saúde nas UBS (ACE e 

Agentes que atuam na vigilância em saúde), os conteúdos, organizados em módulos 

(Fig. 1), articulam-se tendo a integração do processo educativo e o processo de 

trabalho como eixo estruturante da qualificação.  

Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Os módulos devem ser programados, organizados, executados e avaliados 

por grupos de desenvolvimento pedagógico dos quais participam professores e 

profissionais da Rede de Serviços. Este grupo deve programar o desenvolvimento e 

a 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 básica, considerando as variáveis que 
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deverão subsidiar o planejamento, a organização e a execução do Programa 

de Qualificação desse grupo de trabalhadores; 

b) Caracterizar o perfil epidemiológico regional e local;  

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

saúde na atenção básica (situação, contexto, necessidades e demandas);   

d) Assegurar condições pedagógicas, tecnológicas e operacionais da Escola 

para realizar o Programa de Qualificação;  

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

CGR/CIB para operacionalizar o Programa, considerando inclusive os casos 

de oferta descentralizada geograficamente. 

 

5.2. Estratégias de oferecimento do Programa 

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 as quais têm como eixo pedagógico o processo de trabalho da vigilância em 

saúde integrada à atenção básica. Neste sentido, entendem-se como campos de 

práticas privilegiados as próprias unidades básicas de saúde e as Unidades de 

Saúde da Família, ambas pertencentes ao SUS. Recomenda-se que este Programa 

de Qualificação seja desenvolvido no prazo de 06 (seis) a 10 (dez) meses.   

 

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. 
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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.  

 

7. Considerações finais: 

 Conforme já citado na introdução desta nota técnica, é urgente a necessidade 

de qualificação dos Agentes de Controle de Endemias ou agentes com outras 

denominações que desempenham atividades similares. As diretrizes aqui propostas 

são importantes no sentido de direcionar a organização e execução dos cursos para 

formação destes profissionais. 

Considerando ainda que diversas iniciativas neste sentido já estão sendo 

iniciadas em diversos estados e municípios, urge definir linhas gerais e conteúdos 

mínimos para esta qualificação.  

 O desafio colocado para as 3 esferas de gestão do SUS, à partir da definição 

destas diretrizes é buscar fontes adicionais de financiamento, no sentido de se 

atender à demanda esperada e necessária para estes cursos. 
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ANEXO: 

Ministério da Saúde 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde 
Coordenação-Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diretrizes e orientações para o Programa de Qualificação dos 

Agentes de Combate às Endemias e demais Agentes que 
atuam em Vigilância em Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série xxxx. Normas e Manuais Técnicos 
 
 

Brasília-DF 
2011 
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Lista de Abreviaturas e Siglas 
 
ACA – Agente de Controle do Aedes 

ACE – Agente de Combate às Endemias  

ACZ – Agente de Controle de Zoonoses  

AVA – Agente de Vigilância Ambiental  

Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

CEB – Câmara de Educação Básica  

CGR – Colegiado de Gestão Regional 

CIB – Comissão Intergestores Bipartite 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

CONASEMS – Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde  

CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

DAB – Departamento de Atenção Básica 

DEGES – Departamento de Gestão da Educação na Saúde  

EPSJV – Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio  

ESF – Estratégia Saúde da Família 

ETSUS – Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde  

Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz 

MEC – Ministério da Educação  

MS – Ministério da Saúde  

Profaps – Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde   

SAS – Secretaria de Atenção á Saúde 

SGTES – Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde  

SUS – Sistema Único de Saúde  

SVS – Secretaria de Vigilância em Saúde  

UBS – Unidade Básica de Saúde 
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Apresentação 
 

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da 

Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde 

do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES), apresenta diretrizes 

e orientações para o Programa de Qualificação dos Agentes de Combate às 

Endemias e dos Agentes que atuam na Vigilância em Saúde, inseridos no SUS. 

Segundo o art. 4º da Lei nº 11.350/2006, o “Agente de Combate às Endemias tem 

como atribuição 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 supervisão do gestor de cada ente federado”. A fim de fortalecer as 

ações de vigilância em saúde na rede de atenção básica, deve-se entender que a 

presente proposta abrange todos os trabalhadores que desempenham atividades 

nessa área, como agentes de combate às endemias (ACE), agentes de controle de 

zoonoses (ACZ), agentes de vigilância ambiental (AVA), agentes de controle do 

Aedes (ACA) e outras denominações que tenham sido adotadas pelas secretarias 

municipais e estaduais de saúde no país.  

Para a SGTES, a qualificação da força de trabalho na área de vigilância em 

saúde é estratégia privilegiada para efetivação do Sistema Único de Saúde, logo, 

uma das prioridades das políticas de atenção à saúde, o que impõe a necessidade 

de estabelecer referenciais e diretrizes orientadoras dos diferentes processos de 

qualificação e de formação na área. Nesse sentido, a SGTES, em parceria com a 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), o Departamento de Atenção Básica da 

Secretaria de Atenção à Saúde (DAB/SAS), a Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz), a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS), coordenou o processo de discussão, análise e formulação da 

proposta que ora se apresenta. Por oportuno, ressalta-se que as Escolas Técnicas 

do Sistema Único de Saúde (ETSUS) cumprem papel fundamental para a efetivação 

dessa proposta na linha do indicado na Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde para os trabalhadores do SUS.  
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Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

Introdução  
 

Com base nos estudos desenvolvidos pelo MS (SGTES, SVS, Anvisa) e nos propósitos e 
metas acordados no CONASS e no CONASEMS, a política de qualificação da força de 
trabalho para a área da vigilância em saúde contempla três eixos. São eles:  

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. 

II. De incentivo à criação e oferecimento de cursos de especialização profissional de 
nível técnico segundo estabelece a Resolução CNE/CEB nº 04/1999, 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 básica de atenção à saúde do SUS.   

Neste terceiro eixo, está contemplada a força de trabalho constituída pelos ACE e pelos 
agentes que desempenham atividades similares, mas com outras denominações, de 
acordo com o disposto no §1º do art. 4º da Lei nº 11.350/2005 e art. 1º da Portaria nº 
1.007/2010. Assim, estão neste grupo todos os trabalhadores inseridos no SUS 
contratados como ACE, ACZ e AVA.  

Deste modo, cabe ressaltar que o propósito básico deste Programa de Qualificação é 
fortalecer as ações de vigilância em saúde na rede de atenção básica, especialmente, 
junto às equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).  
 
1 Ações e Conteúdo  
 

Conforme estabelece a Constituição Federal, a ordenação da formação de recursos 
humanos para a saúde é responsabilidade do SUS. Cabe ressaltar que formação abrange 
todos os processos educativos que visam capacitar quanti-qualitativamente a força de 
trabalho do Sistema. No cumprimento dessa responsabilidade técnica-política, a SGTES 
vem desenvolvendo ações de orientação, apoio e assessoramento a programas e a 
projetos de formação e de qualificação da força de trabalho da rede de prestação de 
serviços do SUS.   

A complexidade e a diversidade que marcam o perfil epidemiológico e sanitário nas 
diferentes regiões geopolíticas e os diferentes estágios de organização da Rede de 
Serviços do SUS somados às variáveis que conformam a força de trabalho da área de 
vigilância em saúde (tipos e formas de contrato, tempo de trabalho na área, 
escolaridade, entre outros) foram aspectos que orientaram o estabelecimento das ações 
e dos conteúdos estruturantes deste Programa de Qualificação dos Agentes de Combate 
às Endemias e demais Agentes que atuam na Vigilância em Saúde. 
 
 
 1.1 Ações do Agente de Combate às Endemias e demais Agentes que atuam na 
Vigilância em Saúde na Rede de Serviços de Atenção Básica   
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Os Agentes de Combate às Endemias e demais Agentes que atuam na Vigilância em 
Saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam ações complementares e 
compartilhadas com as equipes de saúde de atenção básica, tendo como base o território 
de referência. Destacam-se, entre essas ações, as atividades de planejamento e 
organização do trabalho em nível local; as atividades de promoção e de proteção à 
saúde; as atividades de vigilância em saúde ambiental e de controle de endemias e 
zoonoses; e as atividades de educação para a saúde e de comunicação. O Programa de 
Qualificação dos Agentes de Combate às Endemias e demais Agentes que atuam na 
Vigilância em Saúde contempla as distintas ações que devem configurar o perfil do 
trabalho desses agentes do SUS. Considerando a natureza coletiva do trabalho em saúde, 
em especial, do trabalho na área da vigilância em saúde, todas essas ações se 
complementam e são complementares a ações e atividades de outros trabalhadores da 
Rede de Serviços do SUS, a saber:  
 

I – Ações Básicas   

• Identificar fontes de dados e informações relativas à população, à área geográfica e 
aos processos produtivos tendo como referência o território;  

• Coletar dados e informações que subsidiem as equipes da UBS no diagnóstico de 
situação de saúde e das condições sanitárias do território de referência;  

• Desenvolver, em conjunto com a equipe, ações de planejamento e de organização do 
trabalho da vigilância em saúde na atenção básica;  

• Atuar no monitoramento e na avaliação das ações tendo como base o programa de 
trabalho da equipe de atenção básica à saúde;   

• Mapear seu território de atuação quanto aos agravos, fatores de risco e outras 
informações relevantes relacionadas à saúde da população.  

 
 II – Ações Operacionais   
 

• Identificar as fontes de água usadas pela população tendo como referência a base 
territorial;  

• Orientar a população quanto à qualidade da água de consumo em domicílios, escolas, 
comércios, unidades de saúde e demais equipamentos sociais;  

• Identificar focos e condições predisponentes à instalação de roedores, vetores e 
outros animais nocivos à saúde; 

• Executar medidas de manejo ambiental para o controle de vetores e dar orientações 
sobre medidas de controle de roedores, animais peçonhentos e zoonoses mais 
comuns, em conformidade com protocolos estabelecidos pelas instâncias de âmbito 
nacional, estadual e municipal;  

• Vistoriar imóveis para identificar situações de risco ambiental e à saúde;  

• Identificar agravos e situações de risco sanitário, ocupacional, ambiental, (incluindo 
saneamento básico e moradia) e de calamidade e proceder aos encaminhamentos 
pertinentes em conformidade com os protocolos da Unidade de Saúde; 

• Atuar em situações de desastres de origem natural ou antrópico, desenvolvendo 
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ações preventivas e de enfretamento de seus efeitos sobre a saúde; 

• Realizar ações de controle químico ou biológico de vetores observando normas 
técnicas e protocolos de segurança sanitária, ambiental e ocupacional;  

• Colaborar na identificação e encaminhamento dos casos suspeitos e faltosos dos 
programas de controle de doenças e agravos de interesse da saúde pública; 

• Vacinar animais conforme normalização vigente;  

• Identificar focos e criadouros de vetores e outros animais nocivos à saúde;  

• Realizar captura, coleta, acondicionamento e transporte de vetores, receber e 
encaminhar animais capturados na comunidade para a área competente tomar as 
medidas cabíveis;  

• Identificar riscos relacionados a produtos, serviços, ambientes, aos processos de 
trabalho e aos segmentos populacionais vulneráveis.  

 
III – Ações Educativas  
 

• Executar ações de educação para a saúde e mobilização social voltadas a pessoas, 
grupos, escolas e demais segmentos sociais quanto a ações de promoção da saúde, 
prevenção e controle de doenças, riscos e agravos à saúde;   

• Mobilizar e orientar a população para desenvolver medidas de proteção individual e 
coletiva para o controle de vetores, roedores, animais peçonhentos e zoonoses mais 
frequentes; 

• Orientar a população quanto à guarda responsável de animais domésticos e animais 
peçonhentos. 

  
 
1.2 Conteúdo  
 
O conteúdo indicado para o programa de qualificação dos agentes que atuam na 
vigilância em saúde (ACE, ACZ, AVA, entre outros) inseridos no SUS guarda relação de 
reciprocidade com as ações que configuram o trabalho desses agentes nos serviços de 
atenção básica do SUS. Objetivando orientar a organização do Programa de Qualificação 
ora definido, o conteúdo a ser desenvolvido foi agrupado em módulos.   
 
Módulo 1 – O trabalho dos Agentes de Combate às Endemias e demais Agentes que 
atuam na Vigilância em Saúde na Rede de Atenção Básica de Saúde   

• Modelos de Atenção à Saúde e Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes, 
estrutura e organização (Pacto pela saúde);  

• Estrutura e organização da vigilância em saúde no município e suas relações intra e 
interssetoriais; 

• Estrutura e organização da Atenção Básica e da ESF no município;  

• Processo de trabalho em saúde e especificidade do trabalho na área da vigilância em 
saúde: conceito, planejamento, organização e trabalho em equipe;  
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• Sistemas de informação em saúde, em especial os relacionados às endemias;  

• Território: conceitos básicos, mapeamento e referenciamento geográfico. 
 
 Módulo 2 – Fundamentos, ações e procedimentos dos Agentes de Combate às 
Endemias e demais Agentes que atuam na Vigilância em Saúde na Rede de Atenção 
Básica de Saúde   
 
• Determinantes do processo saúde – doença; 

• Epidemiologia descritiva: conceitos básicos; 

• Situação epidemiológica, estratégias e objetivos dos principais programas de 
prevenção e controle das doenças mais prevalentes no município, estado e no país;  

• Vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos prevalentes no município: 
conceitos básicos e ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância 
em saúde ambiental e vigilância em saúde do trabalhador; 

• Saneamento básico: sistema de abastecimento e qualidade da água, esgotamento 
sanitário e resíduo sólido;  

• Fundamentos sobre toxicologia, normas de segurança, trabalho, identificação de 
risco e segmentos vulneráveis;  

• Fundamentos sobre o uso de agrotóxicos e domissanitários no controle de endemias; 

• Conhecimentos básicos da biologia animal (canino e felino) e de outros animais, 
roedores e vetores de interesse da saúde;   

• Esquemas vacinais, técnicas de aplicação de imunobiológicos em animais (caninos e 
felinos) e conceitos de conservação e transporte de vacinas;  

 

• Fundamentos sobre o armazenamento e técnicas de coleta, acondicionamento e 
transporte de amostras biológicas em animais (caninos, felinos, roedores, morcegos 
e outros quando necessário), para contribuir no desenvolvimento da ação; 

• Conhecimentos básicos de efeitos adversos pós-vacinal com foco em animais; 

• Manejo integrado, prevenção e controle de vetores, fundamentos básicos sobre 
controle de roedores, animais peçonhentos e outros reservatórios animais de 
doenças; 

• Principais abordagens sobre coleta, captura, acondicionamento e transporte de 
vetores, e fundamentos básicos sobre coleta, captura, acondicionamento e transporte 
de outros animais reservatórios de doenças, conforme o perfil sanitário regional e 
municipal;  

• Medidas gerais de promoção da saúde. 
 
Módulo 3 – Bases para as ações educativas   

• Princípios do direito à cidadania: fundamentos do direito sanitário, ambiental e de 
saúde do trabalhador;  

• Conceitos básicos para a elaboração e desenvolvimento de ações educativas e de 
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mobilização envolvendo a comunidade e os equipamentos sociais (escolas, conselhos 
de saúde, associações de moradores etc.) relativas às doenças e agravos de interesse 
para a Saúde Pública;  

• Técnicas de comunicação e de abordagem de grupos e de família;   

• Técnicas de elaboração de material e recursos educativos e de comunicação; 

• Técnicas de mobilização e negociação de grupos e coletividades.  
 
 2 Marco de Orientação para Organização, Execução e Monitoramento do 
Programa de Qualificação  
 
A organização, coordenação, execução, monitoramento e supervisão do Programa de 
Qualificação objeto deste documento devem ser de responsabilidade das ETSUS, que 
para o efetivo exercício deste processo deverá articular-se com a Rede de Serviços 
(unidades prestadoras de serviços, gestores e gerentes, conselhos de saúde, CGR). 
Considerando o papel preponderante das ETSUS na efetivação de tais processos, o 
DEGES/Coordenação-Geral de Ações Técnicas em Educação na Saúde estabeleceu este 
marco de orientação contemplando aspectos relevantes para a organização e o 
oferecimento do Programa de Qualificação do Agente de Combate às Endemias e demais 
agentes que desempenham atividades similares, mas com outras denominações, na Rede 
de Serviços do SUS.   
 
 
2.1 Requisitos de acesso  

- Grau de escolaridade: ensino fundamental completo.  

- Vínculo: estar formalmente contratado pelo SUS e desenvolvendo atividades 
de vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos de interesse da 
saúde pública em serviços da Rede de Atenção Básica do município. 

- Condição:   

(a) ser indicado pelo gestor;   

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

-     Modalidade: presencial, com momentos de concentração e dispersão. 
 
2.2 Organização e Desenvolvimento do Programa  
 
Considerando as ações e os procedimentos que devem ser realizados pelos 
trabalhadores inseridos nos serviços de vigilância em saúde nas UBS (ACE e Agentes que 
atuam na vigilância em saúde), os conteúdos, organizados em módulos (Fig. 1), 
articulam-se tendo a integração do processo educativo e o processo de trabalho como 
eixo estruturante da qualificação. Para tanto, os módulos devem ser programados, 
organizados, executados e avaliados por grupos de desenvolvimento pedagógico dos 
quais participam professores e profissionais da Rede de Serviços. Este grupo deve 
programar o desenvolvimento e a avaliação do conteúdo (atividades teóricas e práticas).    
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Fig. 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Coordenação e docentes  
 A 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.   
Caberá aos docentes estabelecer, junto à coordenação do Programa e aos dirigentes dos 
serviços de saúde de origem dos trabalhadores em processo de qualificação, o 
acompanhamento e supervisão das atividades programadas.   
 
2.2.2 Etapas da organização programática  

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 básica, considerando as variáveis que deverão subsidiar o planejamento, 
a organização e a execução do Programa de Qualificação desse grupo de 
trabalhadores (Formulário anexo);  

b) Caracterizar o perfil epidemiológico regional e local;  
c) Analisar os processos de trabalho e organização das ações de vigilância em saúde 

na atenção básica (situação, contexto, necessidades e demandas);   
d) Assegurar condições pedagógicas, tecnológicas e operacionais da Escola para 

realizar o Programa de Qualificação;  
e) Proceder articulações, negociações e acordos da ETSUS no âmbito da CGR/CIB 

para operacionalizar o Programa, considerando inclusive os casos de oferta 
descentralizada geograficamente.  

 
2.2.3 Estratégias de oferecimento do Programa  
Desde que acordado formalmente com o gestor, este Programa poderá ser 
desenvolvido de forma descentralizada. Neste caso, devem ser mantidas a mesma 
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coordenação e a mesma proposta pedagógica e devem ser assegurados recursos 
didáticos e operacionais.  
 
2.2.4 Carga horária/Duração  
Este Programa é constituído por 400 horas contemplando atividades teóricas e práticas, 
as quais têm como eixo pedagógico o processo de trabalho da vigilância em saúde 
integrada à atenção básica. Neste sentido, entendem-se como campos de práticas 
privilegiados as próprias unidades básicas de saúde e as Unidades de Saúde da Família, 
ambas pertencentes ao SUS. Recomenda-se que este Programa de Qualificação seja 
desenvolvido no prazo de 06 (seis) a 10 (dez) meses.   
 
2.2.5 Avaliação do processo 
 É imprescindível que se estabeleça indicadores e critérios de avaliação do desempenho 
dos trabalhadores inseridos no processo de qualificação. Tais indicadores e critérios 
deverão corresponder aos objetivos traçados, às atividades programáticas (teóricas e 
práticas) e à natureza das ações previstas para os agentes que desenvolvem ações de 
vigilância em saúde. Sempre que não houver aproveitamento satisfatório do 
trabalhador/aluno, em uma ou mais etapas deste processo, deverão ser previstas 
alternativas para superação deste quadro.   
 
2.2.6 Instalações e equipamentos   

• Biblioteca (livros, textos, livros básicos e dicionários); acervo correspondente 
quanti-qualitativamente ao conteúdo/atividades programadas; vídeos, DVD, filmes; 
salas, mesas de estudo (individual e coletiva);  

• Laboratórios de informática com rede (internet), máquina fotográfica digital, 
impressora (xerox, scanner), telefone com acesso a DDD, salas e equipamentos para 
videoconferência para, pelo menos,  50 pessoas;   

• Salas de aula equipadas com televisão, DVD, multimídia, tela de projeção e quadro 
branco.  

 
Observa-se que, no caso de cursos descentralizados, a Escola deve assegurar acesso ao 
material bibliográfico e instrucional (inclusive à internet).  
 
2.2.7 Material didático  
 
A coordenação deverá selecionar e indicar material didático pertinente ao 
desenvolvimento das atividades do Programa (livros, textos, vídeos, documentos e 
outros), a serem disponibilizados em quantidade suficiente para uso e consulta.  
 
2.2.8 Declaração de conclusão   
 
Aos trabalhadores que concluírem o Programa de Qualificação, a ETSUS fornecerá a 
respectiva “declaração de conclusão”, na qual deverá constar a relação de conteúdos, 
atividades desenvolvidas e carga horária.    
 
Considerações Finais  
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Este Programa de Qualificação para os agentes que atuam nas ações de vigilância em 
saúde responde a demandas dos gestores municipais e estaduais ao tempo em que 
atende a prioridades do Profaps.  
Ao desenvolver ações educativas, tanto de formação técnica profissional de nível médio 
como de qualificação, as ETSUS cumprem papel essencial na política de educação 
permanente voltada à consolidação do SUS e à qualidade dos serviços de atenção à 
saúde prestados pelo Sistema. Nessa linha, a Coordenação-Geral de Ações Técnicas em 
Educação na Saúde considera imprescindível, concomitantemente à implantação do 
Programa ora estabelecido, que seja planejado e realizado monitoramento e avaliação de 
seus resultados no âmbito locorregional. 
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