
AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE
Tela de Cadastro Domicilio / Família, Visita Domiciliar e Marcadores de Consumo Alimentar.

1 – Cadastro / Cadastro Geral Domicilio / Família.



2 – Visita Domiciliar.

- Movimento / E-SUS / Visita Domiciliar e Territorial.

- Criar Visita Domiciliar para cada integrante da família visitada.

- Acrescentar integrante que realizo a visita domiciliar na residência.

Regras para Visita Domiciliar.

 Motivo da visita – Apenas realizar visita periódica quando toda família não tiver nenhum problema algum ou qualquer acompanhamento (Getante,Hipertenso, 
Recém nascido ou algumas das causas alegadas) e Busca Ativa. Senão não marcar periódica e acrescentar a Busca Ativa ou Acompanhamento.



3 – Controle Ambiental / Vetorial (Campo Novo).

- Marcar apenas para 1 integrante da família de preferência ao Responsável para indicadores da Dengue.

* Ação Educativa =. Quando é repassado orientação sobre cuidados Água parada.

* Imóvel com Foco =. Quando é visto que essa residência tem foco do mosquito.

* Ação mecânica =. Quando é realizado retirada de algum objeto com água parada.

* Tratamento Focal =. Quando é realizado tratamento focal com Vigilância ou com agentes epidemiológicos. 

3.1 – Lembrar de Marcar Orientação/Prevenção nas visita realizadas.

- Convite para atividade Coletivas = Marcar quando é repassado convite para Hiperdia, Gestante, grupo tabagismo.



5 – Antropometria.

- Não é campo obrigatório, porem crianças de 0 a 1 anos podem ser visto peso e altura pela carteirinha de vacinação, onde são obrigatoriedade da mãe levar filho todos 
meses para acompanhamento. Já crianças de 1 a 2 anos podem ser acrescentar de 3 em 3 meses conforme atualização da carteirinha, o restante dos integrante se tiverem 
balança e medição podem ser acrescentado a antropometria. Lembrando que não é campo obrigatório.

6 – Desfecho.

- Visita Realizado =. Visita Realizada o Domicilio

- Visita Ausente =. Pode ser preenchido apenas 1 vez para o chefe quando ninguém da família encontra em casa.

- Visita Recusada =. Pode ser preenchido penas 1 vez para o chefe quando ninguém da família quis permitir a visita da ACS.

7- Nota Clinica e Motivo da Visita.

- Nota Clinica é observação não obrigatório para preenchimento se necessário alguma informação que foi relatado pela ACS.


