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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 066/CT/2019 

 

Assunto: Realização de procedimento de verificação de pulso por agente comunitário 

Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde; Procedimento; Unidade de Saúde. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria do parecer deste órgão profissional a respeito da verificação de pulso pelo Agente 

Comunitário de Saúde. O procedimento de aferição do pulso e determinação do ritmo (regular 

ou irregular) pode ser realizado pelo Agente Comunitário de Saúde treinado para tal 

finalidade? E os demais membros das Unidades de Saúde, como recepcionista? (Entende-se 

por demais membros da unidade de saúde todos aqueles que trabalham na unidade, com 

exceção do Médico, Enfermeiro e Técnico/Auxiliar em Enfermagem que são profissionais 

habilitados para a realização deste procedimento.) Em caso positivo quem é o profissional que 

deverá ser o responsável pelo treinamento destes profissionais?  

 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Considerando a Classificação Brasileira de Ocupações- CBO, o Agente 

Comunitário de Saúde-ACS (CBO-515105) é classificado como Trabalhador em serviços de 

promoção e apoio à saúde (5151), a saber: 

 […]“Descrição Sumária: Visitam domicílios periodicamente; assistem pacientes, 

dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da 

saúde; orientam a comunidade para promoção da saúde; rastreiam focos de doenças 

específicas;[…]; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas 

preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de 

saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de 

água e executam tarefas administrativas. 
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O exercício profissional requer ensino médio, além de curso profissionalizante 

com duração de duzentas a quatrocentas horas/aula. A principal característica do agente 

comunitário de saúde, do visitador sanitário, do agente indígena de saúde e do agente indígena 

de saneamento é a capacidade de relações interpessoais, mobilizada no trabalho de orientação 

junto à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças. […]” 

Considerando a Portaria n°. 2.436 de 21 de setembro de 2017, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização 

da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Considerando que foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 13.595/2018, 

que define as atribuições profissionais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 

combate às endemias. A lei foi sancionada com vetos pelo presidente da República. Foram 

vetadas a jornada de trabalho de 40 horas semanais, a obrigatoriedade de Estados e 

Municípios oferecerem curso técnico aos agentes com carga horária mínima de 1.200 horas, a 

indenização de transporte ao trabalhador para o exercício de suas atividades, a lista de 

atividades a serem exercidas pelos agentes no atendimento domiciliar às famílias e, a 

possibilidade de que o agente more longe da comunidade em que atua, no caso de compra de 

casa própria. Permanece, portanto, a regra atual, que diz que o profissional deve residir na 

comunidade em que trabalha. 

A Lei nº 13.595/2018, que altera a Lei nº 11.350/2006, a qual dispõe sobre a 

Reformulação das Atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 

Endemias, suprime diversos pontos que tratam das atribuições dos ACS e ACE no âmbito da 

Atenção Básica, não apontando o desenvolvimento de práticas descritas na PNAB, ou seja, os 

Agentes de Saúde não possuem prerrogativa legal no escopo do seu exercício profissional a 

realização de ações de saúde que trata a PNAB/2017. 

“[…] Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de 

atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da 

Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde 

preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13595-5-janeiro-2018-786068-norma-pl.html
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assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da 

cidadania, sob supervisão do gestor Municipal, Distrital, Estadual ou Federal. […]” 

O Parecer Técnico COREN/RO nº 001/2010, em sua conclusão traz: Concluímos 

que não é de competência deste Conselho emitir qualquer parecer técnico sobre alguma 

atividade que venha a ser atribuída aos Agentes Comunitários de Saúde, visto esta categoria 

não fazer parte do quadro de inscritos deste Conselho. Assinalamos que os Agentes 

Comunitários possuem Lei própria e qualquer elucidação ou questionamentos deverão ser 

dirigidos ao gestor local, vigilância sanitária ou entidades que tenham competência legal para 

resolver a situação. Fortalecemos que qualquer profissional deve estar preparado e capacitado 

para exercer sua função e as atividades que lhe forem atribuídas. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que, verificação de pulso e determinação do seu ritmo, deve ser realizada por 

profissionais de saúde devidamente habilitados e regulamentado por Conselho Profissional.  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 22 de julho de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 24 de julho de 2019. 
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