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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 006/CT/2019 

 

Assunto: Agente comunitário pode ser nomeado e usar o título de coordenador dos 

outros agentes comunitários de saúde? 

Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

“Gostaria de saber, através da legislação, quem seria o coordenador responsável pelos agentes 

comunitários de saúde, se um agente comunitário pode ser nomeado e usar o título de 

coordenador dos outros agentes comunitários de saúde.”  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Considerando 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: “[…] 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 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. 

[…]”. 

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), que traz em seu texto: 4.2. 

São atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica: b) 

Atribuições do ACS: 
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I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e 

cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de 

informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da 

equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, 

econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as 

situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico 

demográfico e sociocultural da comunidade; 

III - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, 

os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; 

IV - 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 coletividades; 

V - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames 

agendados; 

VI - Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para 

acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou 

desistências de consultas e exames solicitados; 

VII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica 

da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito 

Federal. 

O Parecer Técnico COREN/RO nº 001/2010, conclui 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. 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

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

conclui que a designação de cargos, como por exemplo, coordenação é de competência do 

gestor Municipal. Ressaltamos que não compete ao Sistema COFEN/CORENs a 

regulamentação da Profissão de Agente Comunitário de Saúde visto que este Profissional não 

faz parte do quadro de inscritos deste Conselho. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 16 de janeiro de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 21 de janeiro de 2020. 
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