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VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - AVAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVAS!!! 

É com muita satisfação que o Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e 
Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal, SINDIVACS-DF, elabora essa cartilha 
com as principais atribuições do cargo de AVAS e as normas pertinentes às atividades 
desenvolvidas por esses profissionais exclusivos do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

BRASÍLIA/DF                                                                                                                                                                  
2020 
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LEI FEDERAL Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006 

ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – AVAS / ACE 

Art. 4º 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. 

§ 1º São consideradas atividades típicas do Agente de Combate às Endemias, em sua área 

geográfica de atuação: 

I - desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e 
ao controle de doenças e agravos à saúde;   

II - realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com 
o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica 

III - identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando 
indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade 
sanitária responsável;   

IV - divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes 
transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas 

V - realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de 
reservatórios de doenças;   

VI - cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de 
estratégias de prevenção e controle de doenças;   

VII - execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de 
controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;  

VIII - execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de 
intervenção para prevenção e controle de doenças;   

IX - registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do 
SUS;   

X - identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que 
tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais;   

XI - mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e 
outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores 
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§ 2º É considerada atividade dos Agentes de Combate às Endemias assistida por profissional de 

nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção 

básica a participação:  

I - no planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de 
relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação 
e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações;   

II - na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte 
de espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento aos laboratórios 
responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública 
no Município;   

III - na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde 
pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de 
outros procedimentos pertinentes 

IV - na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública;  

V - na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da 
população de animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a 
saúde pública, em caráter excepcional, e sob supervisão da coordenação da área de vigilância em 
saúde.   

§ 3º O Agente de Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da 
execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental.  

ATRIBUIÇÕES INTEGRADAS ENTRE O AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE - 

AVAS/ACE e o AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Art. 4º-A. O Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias realizarão 
atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da Educação 
Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes 
situações: 

I - na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para 
o controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de 
promoção de saúde, para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão 
vetorial e agravos causados por animais peçonhentos;  

II - no planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância em 
saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da família;  
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 III - (VETADO);   

IV - na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de referência, de situações 
que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou tenham importância 
epidemiológica;  

V - na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças 
infecciosas e a outros agravos. 

 

PNAB – POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA: PORTARIA Nº 2.436, DE 

21 DE SETEMBRO DE 2017 

ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – AVAS/ACE 

I - Executar ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios 
de doenças; 

II - Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de 
estratégias de prevenção, intervenção e controle de doenças, incluindo, dentre outros, o 
recenseamento de animais e levantamento de índice amostral tecnicamente indicado; 

III - Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, 
manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; 

IV - Realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o reconhecimento geográfico de seu 
território; e 

V - Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção 
para prevenção e controle de doenças; e 

VI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, 
ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

ATRIBUIÇÕES INTEGRADAS ENTRE O AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – 

AVAS/ACE e o AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

I - Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do 
território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da 
área de atuação da equipe; 

II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em 
especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas 
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domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e 
outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de 
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; 

III - Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e 
conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das 
famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que 
necessitem de maior número de visitas domiciliares; 

IV - Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham 
importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, 
bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos; 

V - Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas 
de prevenção individual e coletiva; 

VI - Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de 
saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo 
território; 

VII - Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental 
e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores; 

VIII - Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas 
quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

IX - Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 

X - Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais 
de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de 
educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros; e 

XI - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, 
ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal. 

 

LEI DISTRITAL Nº 5.237, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – AVAS 

Art. 8º O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades 
de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas 
domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores 
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biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam 
necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. 

Art. 10. As atribuições específicas dos cargos de agente de vigilância ambiental em saúde e de 
agente comunitário de saúde são estabelecidas em ato conjunto do titular da Secretaria de 
Estado de Administração Pública e da Secretaria de Estado de Saúde. 

 

PORTARIA CONJUNTA SGA/SES Nº 08, DE 18 DE JULHO DE 2006 

ATRIBUIÇÕES DO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE – AVAS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar atividades de natureza operacional, sob supervisão e 
orientação da chefia, nas áreas específicas da saúde ambiental; participar de programas de 
treinamento; executar outras atividades de interesse da área.  

DESCRIÇÃO DETALHADA: conhecer, cadastrar e mapear o território de ação; levantar, 
reconhecer e cadastrara as situações ambientais de risco a saúde humana; executar ações de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano, da qualidade do ar e da qualidade do 
solo, dentre outras; levantar, reconhecer e cadastrar a presença de contaminantes químicos que 
ofereçam risco a saúde humana; conhecer os principais conceitos e biologia de vetores, roedores 
e outras espécies sinantrópicas, domésticas e silvestres de interesse em saúde pública; executar 
ações de vigilância e controle de culicídeos através da coleta e pesquisa larvária para 
levantamento de índice, da identificação de focos e eliminação de criadouros e do tratamento 
focal e perifocal, dentre outras; executar ações de vigilância e controle da raiva, através de 
capturas e apreensão de cães errantes e vacinação anti-rábica, leishmaniose e outras zoonoses; 
executar ações de vigilância de espécies sinantrópicas; executar ações de vigilância de animais 
peçonhentos relativos à área de abrangência da Vigilância Ambiental; desenvolver atividades de 
Educação Ambiental em Saúde; apoiar ações de fiscalização de acordo com a legislação vigente; 
visitar domicílios periodicamente; rastrear focos de doenças específicas; participar de 
campanhas preventivas; executar tarefas administrativas; executar outras atividades 
determinadas em legislação específica; orientar as atividades de prevenção/preservação 
ambiental e da saúde, por meio de vistorias e inspeções técnicas locais; promover educação 
sanitária e ambiental; zelar pela guarda, conservação e manutenção dos materiais e 
equipamentos; observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho; executar outras 
atribuições de mesma natureza e nível de complexidade e responsabilidade.  
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Conheça os seus direito e deveres. Saiba mais em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc51.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11350.htm 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66619/Emenda_Lei_Org_nica_53_26_11_2008.html 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/75947/Lei_5237_16_12_2013.html 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/53274/Portaria_Conjunta_8_18_07_2006.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
DIRETORIA DE ASSESSORIA JURÍDICA 

DIRETORIA DE FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SINDICAL 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

IURI MARQUES 
Presidente do SINDIVACS-DF 
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