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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 006/CT/2009 
 

 

 

 

I. Identificação: A Câmara Técnica do Coren/SC recebeu memorando da fiscalização constando em anexo 

Ofício  de Secretaria de Saúde de 25 de maio de 2009 solicitando esclarecimento Técnico em 

01/07/2009. 

 

 

 

II.Histórico: A Enfermeira e a Secretaria Municipal de Saúde   encaminharam solicitação de Esclarecimentos 

quanto ao uso pelo Agente Comunitário de Saúde de esfigmomanometro digital. 

 

 

 

II.  Solicitação: Que os Agentes Comunitários de Saúde da Equipe da Estratégia Saúde da Família podem 

utilizar esfigmomanômetro digital para aferir pressão arterial. 

 

 

 

Encaminhamento: A Profissão do Agente Comunitário de Saúde foi criada pela Lei 10507/2002 e já 

foi revogada, sendo que passou a vigorar a Lei 11350/2006 que “regulamenta o § 5 do art. 198 da 

Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal parado pelo parágrafo único do art. 2o 

da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências”. 

 

Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de 
atuação: 

I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 
comunidade; 
II - a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
III - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para 
a área da saúde; 
V - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; e 
VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 
políticas que promovam a qualidade de vida. 

 

Diante da Legislação responde de forma mais específica a Portaria 648/2006 em seu inciso 6 –Das 

atribuições dos membros das equipes de Atenção Básica. E no que tange nas atribuições específicas 

dos agentes comunitários de saúde descreve: 
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I - desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 

população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do 

trabalho de acompanhamento de indivíduos e  grupos sociais ou coletividade; 

II - trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a 

microárea; 

III - estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações 

educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo 

com o planejamento da equipe; 

IV - cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros 

atualizados; 

V - orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

VI - desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 

de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 

educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a 

equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; 

VII - acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos 

sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; 

e 

VIII - cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação 

à prevenção e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 

44/GM, de 3 de janeiro de 2002. 

Nota: É permitido ao ACS desenvolver atividades nas unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às 

atribuições acima. 

 

Entende-se que a aferição da pressão arterial não deva ser realizada pelo Agente Comunitário de Saúde, uma 

vez que não há esta atribuição descrita na legislação, conforme recorte descrito acima. A aferição deste dado 

vital implica em interpretação clínica da informação que emerge e que necessita desta forma, de formação 

específica. 

 

Florianópolis, 24 de agosto de 2009. 

 

 

 

Maria Lígia dos Reis Bellaguarda 

Assessora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 41131 


