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APRESENTAÇÃO

Este guia é uma versão adequada e mais prática, que um outro,  concebido em 
2013-2015 pela Dra. Dália Antónia.

Para melhorar o estado de saúde da população, especialmente a saúde materna e 
infantil, o Ministério da Saúde (MINSA) começou a introduzir um modelo integrado 
de serviços de saúde que consiste em : (i) unidades sanitárias que fornecem um 
pacote completo de serviços básicos de assistência médica; (ii) as brigadas móveis, 
que partirão das unidades sanitárias e que visitarão os municípios de acordo 
com uma programação regular, levando  serviços simples de prevenção e de cura 
à população em áreas de difícil acesso; e (iii) trabalhadores do sector da saúde 
baseados na comunidade, supervisionados pelas brigadas móveis, que mobilizarão 
as comunidades, para promover um comportamento saudável na população, e 
para ajudar a reconhecer novos sinais de doença, e para incentivar a população a 
procurar cuidados das Brigadas Móveis provenientes das unidades sanitárias se for 
possível.

As brigadas móveis foram utilizadas inicialmente para a vacinação. Posteriormente 
sentiu-se a necessidade de proporcionarem serviços integrados de cuidados 
primários de saúde. São responsáveis pelas actividades de promoção,  prevenção, 
assistência e encaminhamento das pessoas e comunidade. Disseminam mensagens 
de saúde relativas às doenças específicas predominantes na área, práticas seguras 
de maternidade, preparação para o parto, e incentivam as mulheres a fazer o parto 
numa unidade sanitária.

O objectivo deste guião é fornecer orientação para a planificação, gestão, avaliação 
e instruções para a elaboração de relatórios e documentação suplementares 
relacionados com a realização das Brigadas Móveis.

Por isso, o presente guião pretende apresentar os procedimentos práticos para 
assegurar a implementação eficiente das brigadas móveis, optimizando o uso de 
todos os recursos envolvidos. Visa também definir os passos que devem ser seguidos 
antes, durante e apôs a realização da brigada móvel, garantindo uma coordenação 
entre os diferentes actores e ou participantes institucionais e comunitários.

Directora Nacional de Saúde Pública 
DNSP

Gestora de Operações do PFSS

Dra. Fernanda InglêsDra. Helga Reis Freitas
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SIGLAS E ACRÓNIMOS

ACS Agentes Comunitários de Saúde
ADECOS Agentes de Desenvolvimento Comunitário e Sanitário
AIDI Atenção Integrada ao Desenvolvimento da Infância
APS Atenção Primária de Saúde
AT Aconselhamento e Testagem do VIH
BM/A Brigadas Móveis/ Avançadas
CPN Consulta Pré- Natal
CPS Cuidados Primários de Saúde
DPS Direcção Provincial de Saúde
HTA Hipertensão Arterial
HOPE  (inglês) Esperança – Nome de Projecto
IEC Informação Educação Comunicação
ITS Infecções Transmitidas Sexualmente
MINSA Ministério da Saúde
MUAC Mid-Upper Arm Circumference – Medida da circunferência braquial
PAD Project Appraisal Document
PAV Programa Alargado de Vacinação
PF Planeamento Familiar
PRSMS Projecto de Reforço dos Serviços Municipais de Saúde
RMS Repartição Municipal de Saúde
SIDA Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida
SMI Saúde Materna Infantil
SP Saúde Pública
SP Sulfadoxina+Pirimetamina
SRO Soro de Rehidratação Oral
TA Tensão Arterial
TARV Terapia Anti Retro Viral
TB Tuberculose
TIP Tratamento Intermitente e Preventivo (da Malária)
TRO Terapia da Rehidratação Oral
US Unidades Sanitárias
VIH Vírus da Imunodeficiência Humana
Vit. A Vitamina A
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1. Introdução 

Na estrutura do sistema nacional de saúde deve-se procurar garantir o 
direito aos cuidados de saúde a toda a população, independentemente 
da sua condição socioeconómica, sexo, idade, raça, religião, cultura, 
residência e nacionalidade, prevalecendo a implementação de 
intervenções a todos os níveis do sistema nacional de saúde. 

Pretende-se com este guião, oferecer uma base de apoio aos Gabinetes 
Provinciais e Direções Municipais de Saúde ao processo de planificação 
e implementação das brigadas móveis e avançadas às comunidades 
das zonas rurais desprovidas de unidades sanitárias e que enfrentam 
dificuldades de acesso aos serviços de saúde, uma vez que as distâncias 
superiores a 5 km não são cobertas por um sistema fixo.

As Brigadas surgiram no contexto da vacinação e perante a necessidade 
do Ministério da Saúde, pretender reforçar as actividades de vacinação de 
rotina em postos fixos, equipas avançadas e móveis, dada a importância 
de: proteger a população contra as 12 doenças da infância; consolidar os 
ganhos alcançados na interrupção da circulação do Poliovírus derivado 
da Vacina Tipo2; necessidade de responder aos múltiplos surtos de 
Sarampo e Rubéola que estão a afectar vários municípios do País, 
garantindo as condições essenciais de higiene e protecção individual 
das equipas de vacinação assim como, o distanciamento físico entre as 
pessoas.

2. Definição de Brigadas Móveis e Avançadas

As brigadas móveis e avançadas são estratégias para levar cuidados de 
saúde à populações sem acesso aos serviços de saúde.

Uma brigada móvel é uma intervenção   organizada e adestrada   para 
oferecer um pacote essencial de serviços de saúde às populações a uma 
distância superior a 20km das unidades sanitárias.

Uma brigada avançada deve estar adestrada para oferecer um pacote de 
serviços mais complexo a uma distância superior aos 20 km da unidade 
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sanitária responsável pela cobertura dessa população.

A Equipa  móvel, é constituída por um grupo de técnicos das unidades 
sanitárias de referência e da saúde pública do município ou da província.

A Brigada Avançada é da responsabilidade da unidade de saúde de 
referência, para cobrir uma população num raio entre 5 a 10 Km da 
unidade sanitária.

3. Para quê fazer as Brigadas móveis e avançadas? (o 
que pretendemos?)

1. Para atingir as populações com poucos recursos;

2. Levar serviços de saúde às comunidades com dificuldades de acesso 
às unidades sanitárias;

3. Porque verifica-se uma carência de serviços básicos de saúde para 
atender as necessidades da população das zonas rurais;

4. Para melhorar o estado de saúde da população especialmente 
materna e infantil;

5. Para melhoria dos indicadores de saúde;

4. Quem deve organizar as brigadas móveis?

1. A equipa de saúde pública das Direcções provinciais e municipais de 
saúde;

2. Os centros de saúde de referência e hospitais municipais tendo em 
conta a área de abrangência;   

Considerando que no âmbito da municipalização dos serviços de 
saúde os recursos financeiros e materiais são alocados às Direcções de 
Saúde, as unidades de referência não orçamentadas deverão elaborar a 
planificação e remeter às Direcções Municipais de saúde; 
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5. Como organizar as brigadas? (O que fazer?)

1. É importante ter o mapa da área de saúde (município ou área de 
saúde nos casos das unidades sanitárias) detalhado para permitir 
uma ideia clara da localização das diferentes comunidades e permitir 
uma planificação eficaz das deslocações;

2. Definir o perfil epidemiológico das comunidades e diagnosticar as 
necessidades de saúde da comunidade; 

3. Estabelecer a comunicação prévia com a comunidade de modos a 
garantir a entrada da brigada e facilitar o trabalho. O responsável 
pela comunidade e o agente da comunidade devem acertar com a 
comunidade a data em que a equipa vai.  Esta data deve  ser sempre 
cumprida pela equipa e, caso haja, um impedimento, deve-se dar a 
conhecer a comunidade.

4. Ter o conhecimento das distâncias a percorrer para prevenir melhor 
o tempo da viagem, prever o horário de saída e chegar a tempo e 
cumprir com o horário combinado com as populações;

5. A equipa deve preparar uma lista, que inclua os insumos médicos 
(vacinas, seringas, medicamentos, mosquiteiros, equipamento 
médico, como esfigmomanómetro, balança, fitas braquiais, livro 
de registo de actividades, receituário, guia de transferência, etc.), 
insumos não médicos, por exemplo, combustível e lanches para a 
equipa. Durante a planificação deve-se saber se haverá necessidade 
de pernoitar no local, saber da comunidade sobre a existência de 
locais de alojamento e de serviço de refeições.
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6. Solicitar aos líderes comunitários a lista de crianças, mulheres 
grávidas e todo grupo alvo da comunidade;

7. Planificar brigadas móveis para cobrir distâncias entre a 5km, até 
10Km.

8. Evitar a planificação de saídas de brigadas nos períodos em que há 
dificuldades de acesso devido a problemas climáticos;

9. Prever orçamento necessário de acordo o número de rondas a fazer 
para evitar o cancelamento das saídas por falta de combustível, 
lanches, perdi em, e outros insumos;

10. Escolher áreas com maior população. Quanto mais crianças e 
adultos forem servidos maior será o benefício; para áreas pouco 
povoadas articular com os líderes comunitários e escolher um ponto 
de concentração onde possam acorrer o maior número de pessoas;

6. Qual seria a frequência de saídas da equipa móvel?

O ideal seria visitar as comunidades mensalmente. Considerando os 
vários factores que possam influenciar a saída, as BM poderão visitar as 
comunidades num intervalo de cada dois meses; 

7. Como preparar as brigadas?

1. Garantir que os recursos materiais necessários para a actividade 
estejam prontos antes de sair da Direcção municipal ou Centro/
Hospital (medicamentos diversos, Vacinas, Mosquiteiros, 
Sulfadoxina + Pirimetamina, Albendazol, Vit. A, livros de registo, 
balanças, aparelhos de TA, fitas para medição da Glicemia, testes 
rápidos para malária e outras doenças, uro fitas); 

2. Preparar as diferentes ferramentas para as sessões de educação;

3.  Actualizar e preparar os formulários para as brigadas; 



GUIÃO PARA BRIGADAS MÓVEIS E AVANÇADAS

11

8. Qual é a composição da equipa para a Brigada? 

1. Um médico geral; 

2. Enfermeira treinada em cuidados pré-natal e planeamento familiar;

3. Enfermeira treinada em Atenção Integrada ao Desenvolvimento da 
Infância (AIDI);

4. Enfermeiro do PAV, 

5. Aconselhamento ao adolescente;

6. Responsável pela logística 

7. Estatística;

8. Motorista. 

No local irá juntar-se à equipa, o mobilizador social ou agente comunitário 
de saúde;

As Direcções de saúde deverão solicitar os técnicos às diferentes 
unidades sanitárias; 

A composição da equipa pode variar de acordo com as necessidades 
identificadas aquando da primeira visita sem prejuízos de recursos;

9. Que serviços oferecer à comunidade?

1. Atendimento integrado à criança (aconselhamentos sobre 
amamentação; imunização, controlo nutricional; Vit. A; 
desparasitação;  uso do mosquiteiro);

2. Consulta pré-natal segundo as orientações da saúde materna para 
adolescentes e mulheres;

3. Planeamento familiar para adolescentes e adultos;

4. Rastreio da hipertensão arterial, diabetes, cancro da mama;

5. Aconselhamento ao adolescente sobre a prevenção da gravidez 
precoce, aconselhamento e testagem do VIH;
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6. Avaliar sintomas e sinais de doenças e administrar o tratamento 
indicado;

7. Identificar doentes crónicos que interrompem o tratamento;

8. Triar doentes com tosse com mais de 3 semanas de evolução.

10. O que fazer nas sessões de educação para saúde?

• Mapear as famílias, escolas e outros centros na 
área geográfica atendida pela equipa móvel;

• Manter informada a comunidade local sobre os 
assuntos relacionados com a saúde e potenciais 
ameaças

• Importância do aleitamento materno

• Cuidados com o lixo, água, higiene individual e 
colectiva; 

• Saneamento do meio; uso latrinas

• Importância da vacinação

• Importância de uma boa alimentação; exercício 
físico

• Importância da consulta pré-natal; planeamento 
familiar; TIP; VAT; Teste VIH/PTV, TARV, Vit. A, 
desparasitação

• Eliminação de charcos; uso mosquiteiro; 

• Importância da escola e emprego

Mobilização 
Social

Educação 
para Saúde
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11. Actividades de preparação das Equipas 

Os membros das equipas devem:

1. Cada equipa deve ser refrescada sobre a realização da brigada, na 
véspera dela;

2. Cada integrante da brigada deve ter algum domínio geral, de todas 
as componentes de saúde da mesma, independentemente da sua 
função específica.

3. Contribuir para garantir que os itens necessários para as actividades 
da Brigada móvel/Avançada estejam prontos antes de sair da base 
(Centro de Saúde/Hospital Municipal ou Direcção Municipal);

4. Preparar e actualizar regularmente as listas de medicamentos, 
material consumível, artigos de papelaria necessários à brigada, de 
acordo com as necessidades;

5. Actualizar todos os formulários e documentos necessários para as 
brigadas (em colaboração com o coordenador médico do município);

6. Participar no carregamento e descarregamento dos veículos para as 
Brigadas Móveis/Avançadas;
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Área de intervenção Intervenções da equipa

AC
ÇÕ

ES
 PR

EV
EN

TIV
AS

Atenção à Mãe

Consulta Pré 
Natal

Consulta de 
Planeamento 

Familiar

	Informação educação e comunicação: importância do aleitamento 
materno, uso do mosquiteiro 

	Promover o parto institucional
	Promover o Planeamento Familiar
	Administrar o TIP- Tratamento Intermitente e Preventivo da Malária 

(Ver norma)
	Administrar suplemento de Sulfato de Ferro+ácido fólico
	Distribuir Mosquiteiro Tratado com Inseticida e orientar a sua 

utilização
	Administrar Vacina Antitetânica
	Administrar desparasitante (Albendazol)
	Identificar sinais de risco obstétrico e fazer o devido encaminhamento
	Aconselhamento e Testagem do VIH e garantir o seguimento dos 

casos positivos
	Teste rápido da Malária para os sintomáticos
	Toda gravida com sinais de perigo deve ser transferida para a 

unidade sanitária

Área de intervenção Intervenções da equipa

AC
ÇÕ

ES
 PR

EV
EN

TIV
AS

Saúde da 
Criança

	Promover o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses de 
idade e continuar até aos 2 anos de idade

	Orientar alimentação suplementar a partir dos 6 meses de idade
	Despistar a desnutrição (triagem nutricional)
	Orientar o uso de mosquiteiros
	Administrar e orientar a suplementação da Vit. A às crianças dos 6 

meses aos 59 meses
	Administrar as vacinas, de acordo a Norma Nacional do PAV
	Administrar desparasitante (Albendazol)
	Aconselhamento e Testagem do VIH e garantir o seguimento dos 

casos positivos
	Monitorização do crescimento através do Cartão de Saúde da 

Criança
	Promover o Planeamento Familiar

12. Actividades no terreno
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CO
NS

UL
TA

S A
SS

IST
EN

CIA
IS

Consulta de 
Pediatria

	Avaliar sinais e sintomas, classificar e tratar de acordo com o 
Caderno e Mapas da AIDI.

	Referir os doentes graves à unidade Sanitária mais próxima 

Consulta de 
Adolescentes

	Orientar sobre a prevenção da gravidez na adolescência e orientar 
métodos de contracepção

	Tratar as Infecções Sexualmente Transmissíveis

Consulta do 
adulto

Prescrever o tratamento adequado de acordo com o diagnóstico

Realizar Curativos

ctividades de 
rastreio

Fazer rastreio de malária, VIH, Diabetes, Hipertensão arterial. Recolher 
escarro a todos os sintomáticos respiratórios (tosse com mais de 21 dias 
de evolução)e todos VIH+

13. Registo das Actividades das Equipas móveis

Instrumentos necessários para a realização das brigadas

1. Livro Registo Diário

2. Consolidado do Registo Diário do PAV

3. Livro de Registo Nominal do PAV

4. Livro de Consultas de Medicina

5. Livro de Registo do Planeamento Familiar

6. Caderno de Saúde Materno e Infantil

7. Livro de Triagem Nutricional

8. Livro de Registo da Consulta Pré-Natal

9. Ficha de Referência/Interconsulta e Contra referência

10. Ficha de Brigada Móvel 
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11. Listagem de Medicamentos Kit-Brigada Móvel;

12. Modelo de Inventário dos Materiais, medicamentos e equipamentos 
(ficha de stock);

13. Ficha de avaliação do grau de satisfação da população pelo trabalho 
da equipa Móvel;

A Unidade de referência ou a Direcção Municipal de Saúde é a 
responsável por conservar e manter os livros das equipas enquanto 
estiverem em uso. Os registos servem para a continuidade dos trabalhos 
das Equipas Móveis.

No fim de cada Brigada, deve ser elaborado o relatório, incluindo 
as principais actividades realizadas, grau de satisfação das 
populações, principais constrangimentos e próximos passos.

14. Lista de material necessário para o funcionamento 
da brigada

a) Meios médicos

	Triagem nutricional: Balança seca ou de salter, fita   de MUAC “para 
medição do perímetro braquial”, altímetro, cartão materno infantil,

	Material para vacinação 

	Vacina para a pólio, BCG, pentavalente, sarampo/rubéola, rotavírus, 
febre amarela, antitetânica, seringas autobloqueados, agulhas, livros 
de registo de brigadas moveis, caixa isotérmica com acumuladores 
para conservação de vacinas, algodão. 

b) Atendimento à gravida:  Balança seca, esfigmomanómetros com 
estetoscópio auricular, estetoscópio de Pinard, fita métrica, caderno de 
saúde materno infantil.
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Medicamentos profiláticos:

 Sulfadoxina +Perimetamina (SP ou Fansidar), ferro+ acido fólico, 
acido fólico, Albendazol, ou Mebendazol;

 Vit. A, para puérpera com menos de 6 meses; 

 Levar antimaláricos para o tratamento da malária de acordo o 
protocolo da malaria simples na gravida 

 Encaminhar as gravidas que apresentam sinais de perigo

c) Medicamentos essenciais:  
	Coartem, Paracetamol, Amoxicilina, Bactrim, 

d) Testes rápidos e outros insumos 

 Testes rápidos para malária, urofitas, glucómetro, teste rápido de 
VIH, caderno de saúde materno infantil, mosquiteiros tratados com 
inseticida, seringas e agulhas, 

 Algodão, água oxigenada, Betadine adesivo, ligaduras, compressas;

e) Material de Biossegurança
 Mascaras, álcool gel, sabão, água  

f) Material de uso corrente
 Material de higiene e limpeza (baldes e sacos para lixo, sabão, lixívia, 

vassoura).
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15. Brigadas Móveis e Comunidade

Papel do Agente Comunitário de Saúde/ADECOS/ Mobilizador Social nas Equipas 
Móveis/Brigadas Móveis e nas Comunidades1

1. Comunidade 

1Adaptado do “Ward Based PHC Outreach Teams, Implementation Toolkit, 2011, South Africa

1.1 Planificar, coordenar e implementar o Calendário de Eventos, actividades e campanhas da 
Saúde a nível comunitário;

1.2 Estabelecer, facilitar e manter grupos de apoio para as pessoas com problemas de saúde de 
acordo com as necessidades da comunidade;

1.3  Coordenar as actividades de promoção da saúde na comunidade;

1.4 Fornecer informação e educação, referentes a problemas de saúde determinados pelas 
necessidades locais da comunidade: 

a. Promover a interacção individual com os membros da Comunidade (partilha de informação e 
sessões breves de aconselhamento, quando necessário); 

b. Realizar discussões de grupo com audiências alvo selectivas (jovens, mulheres, idosos) na 
comunidade;  

2. Na Equipa Móvel

2.1.  O promotor de saúde deve dar apoio e assistência técnica em relação à promoção da saúde 
para as equipas móveis/brigadas móveis (cada mobilizador poderia apoiar 2 a 3 equipas 
móveis. O promotor de saúde irá apoiar os membros da Equipa Móvel/ Brigada Móvel para: 

a. Desenvolver e divulgar mensagens de promoção de saúde;

b. Identificar o material de promoção de saúde adequados e pertinentes para uso e distribuição 
durante a brigada móvel;  

c. Usar uma variedade de ferramentas de promoção de saúde (cartazes, folhetos, histórias, etc.);  

2.2    Assistência e Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) ou Agente de Desenvolvimento 
Comunitário e  Sanitário (ADECOS), fornecendo informações de saúde e actualizações nas 
actividades de promoção da saúde de acordo com  o calendário de saúde. 
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3. Durante Surtos Epidémicos

3.1  Realizar campanhas de educação (porta a porta) em áreas de alto risco durante surtos de 
doenças no território designado;

3.2  Mobilizar as comunidades para campanhas de saúde específicas dentro da área ou território 
designado;

3.3 Fornecer material de informação, educação e comunicação sobre a saúde, (IEC) material 
(cartazes, panfletos) e distribuí-los na Comunidade;

3.4  Realizar palestras educativas e fazer anúncios públicos sobre prevenção da doença na rádio 
comunitária local.

16. Relacionamento com a Direcção Municipal de 
Saúde;

As Brigadas Moveis: a) apoiam os objectivos da Direcção Municipal de 
Saúde na realização dos seus indicadores e (b) promovem a saúde das 
populações em geral com difícil acesso às US.

A responsabilidade para a organização, direcção e qualidade das 
Brigadas Móveis é do Director  Municipal de Saúde que deverá designar 
o responsável para a realização da BM/BA numa determinada comuna, 
aldeia ou comunidade.

A responsabilidade para a prestação dos serviços e por todo apoio 
técnico à BM/BA é do Director da Unidade de Cuidados Primários de 
Saúde de Referência Municipal.

A Equipa Móvel deve estabelecer uma ligação entre a Unidade Sanitária 
(Cuidados Primários de Saúde) e a comunidade; Deve fomentar uma 
colaboração entre os serviços já existentes da comunidade com a 
Brigada Móvel.

Os casos presentes na Brigada Móvel que precisem de atendimento 
mais diferenciado deverão ser aconselhados a ir à Unidade Sanitária 
de referência municipal. Para o efeito, será preenchida uma Ficha de 
Referenciação em duplicado. Um exemplar fica com o paciente que o 
apresentará na US na altura da sua apresentação e a BM apresentará o 
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seu exemplar à secção de consultas externas da US para previsão/alerta 
da chegada do caso.  

O mais importante, quando organizamos de forma consistente as 
Brigadas Móveis, é estimular a mudanças de comportamento e 
implementar medidas para a redução do risco entre o grupo alvo.

As Brigadas Móveis: a) apoiam os objectivos da Direcção Municipal de 
Saúde na realização dos seus indicadores e (b) promovem a saúde das 
populações em geral com difícil acesso às US.

A responsabilidade para a organização, direcção e qualidade das Brigadas 
Móveis é do Director da Direcção Municipal de Saúde que deverá 
designar o responsável para a realização da BM numa determinada 
comuna, aldeia ou comunidade. Deve ser  discutido com as autoridades 
da localidade onde se pretende realizar a BM. 

A responsabilidade para a prestação dos serviços e por todo apoio 
técnico à BM é do Director da Unidade de Cuidados Primários de 
Saúde de Referência Municipal. Durante a preparação da BM  deve ser 
envolvido o Responsável da Unidade de Referência Municipal. 

A Equipa Móvel deve estabelecer uma ligação entre a Unidade 
Sanitária (Cuidados Primários de Saúde) e a comunidade e  fomentar 
uma colaboração entre os serviços já existentes da comunidade com a 
Brigada Móvel.

17. Descrição da Organização do Processo de prestação 
de serviços2  

As orientações apresentadas aqui estão agrupadas em três grandes 
categorias: Orientações focadas na pessoa, orientações focadas na 
Comunidade e orientações focadas no próprio programa das BM. 

Considerando cada uma destas orientações, são sugeridas várias 
estratégias possíveis para implementação das actividades. 

2 Adaptado de “National Outreach Guidelines for Underserved Populations, Executive Summary- www.outreach-partners.org accessed on March 

2014
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 Orientações focadas na pessoa: Dizem respeito a  orientações que 
focam  no que as BM podem fazer para garantir que os indivíduos 
encontrados na comunidade/ população sejam assistidos para 
aceder e beneficiar dos cuidados de saúde de qualidade que lhes 
são disponibilizados. 

 Acesso aos cuidados de saúde: A Brigada Móvel presta os cuidados 
de saúde imediatos na aldeia, comunidade e ligará estes indivíduos 
ao sistema local / municipal de prestação de serviços de saúde 
através da orientação e ou referenciação clínica.

 Educação em saúde: A Brigada Móvel  deve promover a educação 
em saúde através  de campanha/extensão, usando métodos de 
comunicação eficazes que respondam às necessidades de saúde, 
educacionais, cultural e linguística das populações.

 Brigada Móvel /Avançada Focalizada na Gestão de Casos: A Brigada 
Móvel realiza  actividades básicas de gestão de casos a nível da 
comunidade/aldeia para atender as necessidades básicas de saúde 
das populações carentes.

 Orientações voltadas para a Comunidade: Essas directrizes 
realçam o que o programa de BM/BA pode fazer para promover 
comunidades saudáveis. Eles destacam a importância de ter uma 
presença visível de sensibilização da Comunidade, aumentar a 
consciência das necessidades das populações, defendendo com e 
em nome de populações carentes e parcerias de construção sólidas 
para fortalecer os serviços.

 Brigadas Móveis/Avançada  baseadas na comunidade: As BM/A 
devem estabelecer uma presença visível na Comunidade, fornecendo 
informação, educação e serviços aí onde as populações carentes 
vivem, trabalham, passam a maior parte do seu tempo e acedem aos 
serviços.

 Advocacia: As BM/BA devem advogar em nome das populações 
carentes para garantir a continuidade da oferta de cuidados de 
saúde de qualidade e adequados às suas competências culturais- 
garantir a frequência regular das visitas.
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 Colaboração da Comunidade: As BM/BA  devem  trabalhar para 
construir fortes parcerias com e entre as organizações de saúde e 
serviço social frequentemente usados pelas populações carentes.

 Guião das BM/A: Essa directriz concentra-se sobre o que as BM/BA 
devem fazer para garantir que os esforços das equipas móveis sejam 
eficientes e eficazes. As BM/BA devem maximizar os seus recursos 
e o seu impacto pela integração os esforços das equipas móveis com 
as prioridades clínicas e administrativas da Unidade de Cuidados 
Primários de Saúde de Referência Municipal, realizando processos 
de planificação compreensiva/abrangente, e documentação e 
avaliação das actividades das BM.

 Planeamento e avaliação: As unidades sanitárias devem 
consistentemente participar no planeamento das BM/BA, 
documentar as suas actividades e medir os resultados dos serviços 
prestados.

18. Brigadas durante a pandemia da COVID-19

A OMS declarou a 11 de Março de 2020 uma  pandemia da COVID-19  
que aumentou significativamente  a preocupação do Executivo Angolano 
a necessidade de responder eventualmente a uma demanda massiva de 
atendimento numa rede de serviços de saúde já sobrecarregada. 

O Governo Angolano tem sido felicitado pela forma como tem conduzido 
a resposta à COVID-19, através de sua acção política, coordenada, 
decisiva e inovadora. 

Para fazer face à epidemia da COVID-19, para além das acções de 
prevenção individuais e colectivas, há muito orientadas e exigidas, é 
necessário avaliar e concentrar esforços nas instalações sanitárias das 
unidades de saúde (US), na aquisição de equipamentos de protecção 
para profissionais de saúde, bem como na activação de estratégias 
sólidas para a protecção social, tendo como intuito final mitigar 
as consequências económicas e sociais resultantes da pandemia, 
principalmente junto às populações mais vulneráveis.
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As medidas do Governo para conter a propagação da pandemia da 
COVID-19, tais como:   as cercas sanitárias, as recomendações para não 
sair de casa e a redução de passageiros no transporte público limitam as 
actividades de rotina dos serviços de saúde, observando-se a redução 
na demanda assim como na oferta de serviços. Contudo, torna-se 
necessário manter esses serviços e também os das brigadas móveis/
avançadas. 

Para a realização de Brigadas Móveis/Avançadas durante a pandemia 
da COVID-19, devem tomar-se as seguintes precauções adicionais:

a) Medidas de higiene e protecção pessoal: 

• Lavar as mãos com água corrente e sabão/lixívia nos cuidados ao 
utente e sempre que haja  álcool-gel, desinfectar bem as mãos.

• Não é obrigatório usar luvas durante a administração de vacinas, mas 
onde existe a transmissão comunitária de Coronavírus, é obrigatório 
usá-las durante a administração de vacinas e desinfectar com uma 
solução de álcool-gel após cada vacinação.

• Usar uma máscara durante toda a jornada de vacinação. Evitar tocar 
a máscara.

b) Gestão de aglomeração de pessoas: 

• Durante o atendimento e actividades de sensibilização/educação, 
deve-se  manter o espaçamento físico de pelo menos 1 metro, 
evitando que as pessoas estejam juntas. Atender rapidamente as 
mães acompanhadas de seus bebés, e libertá-las rapidamente do 
posto de saúde, centro de saúde ou hospital.

• Mobilização social ou sensibilização das comunidades: 

• Evitar o agrupamento de mais de 20 pessoas e devem igualmente 
manter o distanciamento.

• Uma ênfase particular deve ser dada à informação dos líderes das 
Igrejas, autoridades tradicionais e organizações comunitárias, sobre 
a necessidade de manter a vacinação das crianças  e outros serviços, 
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durante a pandemia da COVID-19.

• Tranquilizar a população e obter o compromisso das comunidades 
para procurar e utilizar os serviços de vacinação, consultas em 
conformidade com as medidas de distanciamento físico e utilização 
de máscaras.

d) Triagem:

• Antes do atendimento,  excluir todos os casos suspeitos da 
COVID-19, perguntando-se à criança, mulher grávida ou outro 
adulto,  se apresenta um dos sinais ou sintomas da doença (febre, 
tosse, redução do olfacto e ou paladar, dificuldade de respirar ou 
respiração rápida) perguntar se esteve em contacto com pessoas 
com COVID-19. Se assim for referenciar para a respectiva testagem.

e) Contra indicação:

• Não vacinar nenhum caso suspeito da COVID - 19 ou qualquer 
pessoa exposta à doença;

f) Medidas perante um caso suspeito da COVID-19: 

• Isolar a pessoa e informar  imediatamente as autoridades locais 
equipadas para cuidar de casos suspeitos da COVID-19.
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ANEXOS
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
FICHA DE REFERÊNCIA E INTERCONSULTA

 A. .......................  Referência                                

Nome do paciente: ..................................................................................................................   Idade:...............

Município: .......................................................Comuna: ........................................Aldeia...................................

Unidade de saúde que faz a  referênciaI/Brigada móvel: ............................................................................
....................................................................................................................................................................................

Motivo da Referência: ......................................................................................................................

Unidade de Saúde à qual se faz a referência:...............................................................................

Hipótese  diagnóstica/principais sintomas: .....................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Resumo do estado do doente: ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Estado actual: Sinais Vitais: Temp.....................; Freq. Resp:...................; TA;...........................       

Freq. Cardíaca....................; Pulso...................; AU...................; Peso:............ Altura...................

Informação relevante sobre o doente (exames realizados e resultados): 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Tratamento: ............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Nome  da Pessoa que faz a referência ou Interconsulta:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Função:........................................................................
Assinatura:..................................................................

Visto do Director da Unidade de Saúde ou Delegado do Director
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ANEXO I
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
CONSULTAS EQUIPAS MÓVEIS

ACTIVIDADES CURATIVAS 
PROVÍNCIA:  

 
Mês  Ano: 

 

                            GRUPOS DE IDADES   

CONSULTAS EQUIPAS MÓVEIS   <1 1-4 5-9 10-14 15-24 25-49 50 Anos 
 e mais TOTAL 

A B 1 2 3 4 5 6 7   
TOTAL DE CONSULTAS  1 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL DE MEDICINA 2         0 0 0 0 
Hipertensão Arterial 3         0 0 0 0 
Diabetes Mellitus 4         0 0 0 0 
Malária 5         0 0 0 0 
Tuberculose 6         0 0 0 0 
Pneumonias 7         0 0 0 0 
VIH / SIDA 8         0 0 0 0 
Febre Tifoide 9         0 0 0 0 
D.D.A 10         0 0 0 0 
D.R.A 11         0 0 0 0 
Infeção da Pele 12         0 0 0 0 
Parasitose Intestinal 13         0 0 0 0 
Malnutrição 14         0 0 0 0 
Sarampo 15         0 0 0 0 
 Outras  Causas 16         0 0 0 0 
TOTAL DE CONSULTAS A GRÁVIDAS 17       0 0 0   0 
Grávidas 1ª  Consulta (das quais) 18       0 0 0   0 
Grávidas  Normais 19       0 0 0   0 
Gravidas Risco  20       0 0 0   0 
Grávidas 2ª Consulta 21       0 0 0   0 
Grávidas 3ª Consulta 22       0 0 0   0 
Grávidas  4ª  Consulta e mais 23       0 0 0   0 
TOTAL CONSULTAS A PUERPERA 24       0 0 0   0 
CONSULTAS  DE GINECOLOGIA 25       0 0 0 0 0 
Das  quais: Prevenção do câncer de colo do útero 26       0 0 0 0 0 
CONSULTAS ADOLESCENTES 27    0 0    
Aconselhadas  28    0 0    
Consulta de planeamento 29    0 0    
TOTAL DE CONSULTAS DE PEDIATRÍA 30 0 0 0 0       0 
PEDIATRÍA GERAL 31 0 0 0 0       0 
Malaria 32 0 0 0 0       0 
Tuberculose 33 0 0 0 0       0 
 Pneumonias 34 0 0 0 0       0 
VIH / SIDA 35 0 0 0 0       0 
Febre Tifoide 36 0 0 0 0       0 
D.D.A 37 0 0 0 0       0 
D.R.A 38 0 0 0 0       0 
Infecção da Pele 39 0 0 0 0       0 
Parasitose  Intestinal 40 0 0 0 0       0 
Malnutrição 41 0 0 0 0       0 
Sarampo 42 0 0 0 0       0 
Outras  Causas 43 0 0 0 0       0 
PUERICULTURA 44 0 0 0 0       0 
RECÉM-NASCIDO  CAPTADO 45 0               
DOS QUAIS BAIXO  PESO 46 0               

Legenda: Parte escura (cinzenta)  não preencher

Preencher apenas os espaços com zero

ANEXO II
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
ACTIVIDADES DE PREVENÇÃO

ACTIVIDADES DE PREVENÇÃO MÊS ANO   
PROVINCIA:       
POPULAÇÃO TOTAL PROVINCIA:     
POPULAÇÃO MENORES DE 5 ANOS: TOTAL DE MULHERES GRAVIDAS:   
EQUIPAS MÓVEIS                        GRUPOS DE IDADE     
INDICADORES  <1 1-4 5-9 10-14 15-49 50 e + TOTAL 

A B 1 2 3 4 5 6 8 

Crianças menores de 5 anos que receberam mosquiteiros tratados  1 0 0     0 

Crianças menores de 5 anos que tomaram anti-palúdicos 
(COARTEM) 2 0 0     0 

Doentes maiores de 5 anos que tomaram anti-palúdicos 
(COARTEM) 3       0 

Crianças com administração de Albendazol 4 0 0     0 

Crianças menores de 5 anos que receberam vitamina A. 5       0 
Mulheres grávidas que recebem comprimidos de sulfato ferroso e 
ácido fólico 6    0 0 0 0 
INDICADORES 7 <1 1-4 5-9 10-14 15-49 50 e + TOTAL 

Mulheres grávidas que receberam 1ª  dose de TIP. 8    0 0 0 0 

Mulheres grávidas que receberam 2ª  dose de TIP. 9    0 0 0 0 

Mulheres grávidas que receberam 3ª  dose de TIP. 10    0 0 0 0 

Mulheres grávidas que receberam mosquiteiros tratados 11    0 0 0 0 
Mulheres grávidas que recebem anti-helmínticos 12    0 0 0 0 

Mulheres grávidas que recebem Vitamina A após o parto 13    0 0 0 0 
Mulheres grávidas que recebem Aconselhamento e teste VIH (AT) 

14    0 0 0 0 
Mulheres grávidas positivas ( AT ) 15    0 0 0 0 
Mulheres Grávidas em Prevenção da Transmissão Vertical (PTV) 16    0 0 0 0 

Mulheres em consulta planeamento familiar (dos quais) 17    0 0 0 0 
Casos novos 18    0 0 0 0 
Retornos 19    0 0 0 0 

Doentes captados sintomáticos respiratório (dos quais)  20 0 0 0 0 0 0 0 
Doentes Positivos 21 0 0 0 0 0 0 0 

Doentes da tuberculose com estratégia DOTS 22 0 0 0 0 0 0 0 

Doentes curados da tuberculose com estratégia DOTS 23 0 0 0 0 0 0 0 
INDICADORES 24 <1 1-4 5-9 10-14 15-49 50 e + TOTAL 

Total de casos confirmados de malaria  25 0 0 0 0 0 0 0 
confirmação com teste rápido 26 0 0 0 0 0 0 0 
confirmação laboratorial  27 0 0 0 0 0 0 0 
Total de Teste Rápido de Malaria Realizados 28 0 0 0 0 0 0 0 

Pessoas atendidas em aconselhamento e testagem de VIH e Sífilis 29 0 0 0 0 0 0 0 
Dos quais foram positivos 30 0 0 0 0 0 0 0 
Em tratamento e seguimento 31 0 0 0 0 0 0 0 
Rastreio HTA 32    0 0 0 0 
Dos quais foram positivos 33    0 0 0 0 
Em tratamento e seguimento 34    0 0 0 0 
Rastreio Diabetes  35  0 0 0 0 0 0 
Dos quais foram positivos 36  0 0 0 0 0 0 
Em tratamento e seguimento 37  0 0 0 0 0 0 

ANEXO III
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
VACINAÇÃO 

PROVÍNCIA:      
MÊS E ANO           

  col   GRUPOS DE IDADES     

VACINACÃO EQUIPAS MÓVEIS   O-28 días <1 1-4 TOTAL 

A B 1 2 3 4 

BCG 1   0   0 

PÓLIO DOSE 0 (O a 28 días) 2 0     0 

PÓLIO 1ª DOSE 3   0 0 0 

PÓLIO 2ª DOSE 4   0 0 0 

PÓLIO 3ª DOSE 5   0 0 0 

PENTAVALENTE 1ª DOSE (DTP+HEP B+HIB ) 6   0   0 

PENTAVALENTE 2ª DOSE (DTP+HEP B+HIB ) 7   0 0 0 

PENTAVALENTE 3ª DOSE (DTP+HEP B+HIB ) 8   0 0 0 

PNEUMO 13 (1ra DOSE) 9   0 0 0 

PNEUMO 13 (2daDOSE) 10   0 0 0 

PNEUMO 13 (3ra DOSE) 11   0 0 0 

ROTAVÍRUS 1ª DOSE 12   0 0 0 

ROTAVÍRUS 2ª DOSE 13   0 0 0 

HEPATITIS B 14   0 0 0 

VITAMINA  A 1ª DOSE 15   0 0 0 

VITAMINA  A 2ª DOSE 16   0 0 0 

FEBRE AMARELA  17 0 0 0 0 

SARAMPO  18 0 0 0 0 

VACINAS A GRÁVIDA  19       0 

T T 1ª DOSE 20       0 

T T 2ª DOSE 21       0 

T T 3ª DOSE 22       0 

T T 4ª DOSE 23       0 

T T 5ª DOSE 24       0 
POPULAÇÃO NÃO GRÁVIDA (15- 45 anos)  25       0 

T T 1ª DOSE 26       0 

T T ( 2ª, 3ª,4ª,5ª DOSES) 27       0 

OUTROS GRUPOS 28       0 

T T 29       0 

FEBRE AMARELA  30       0 

ANEXO IV
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
BRIGADAS REALIZADAS

MUNÍCIPIOS

EQ
UI

PA
S 

RE
AL

IZA
DA

S

NÚ
M

ER
O 

DE
 CO

M
UN

AS NOME DAS COMUNAS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total 0 0 0

PROVINCIA:..........................................................................
MÊS: ....................................................................................

ANEXO V
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
BRIGADAS REALIZADAS

Principais  Indicadores

PROVÍNCIA:
MÊS:
INDICADORES Nº % OBSERVAÇÕES
Nº de grávidas observadas 1ª consulta      
Nº total de grávidas observadas
Nº de grávidas referidas
Nº de grávidas adolescentes      
Nº de adolescentes em Planeamento Familiar      
Nº de adolescentes aconselhadas      
Nº de crianças vacinadas com BCG      
Nº de crianças vacinadas com Pólio 0      
Nº crianças vacinadas com Penta 1      
Nº crianças vacinadas com Penta 2      
Nº crianças vacinadas com Penta 3
Nº crianças vacinadas com Penta-reforço
Nº crianças vacinadas com Pólio 1
Nº crianças vacinadas com Pólio 2
Nº crianças vacinadas com Pólio3
Nº crianças vacinadas com Pneumo 1
Nº crianças vacinadas com Pneumo 2
Nº crianças vacinadas com Pneumo 3
Nº crianças vacinadas com Rotavírus 1
Nº crianças vacinadas com Rotavírus 2
Nº crianças vacinadas contra sarampo
Nº grávidas vacinadas com TT1
Nº grávidas vacinadas com TT2
Nº de adolescentes observados
Nº de adolescentes aconselhados
Nº de adolescentes em PF
Nº de crianças referidas
Nº de médicos na equipa
Nº de enfermeiros na equipa      
Nº de TDT na equipa
Nº de mobilizadores na equipa
Total 0 0 0

ANEXO VI
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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