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CHAVE DE SIGLAS E 
ABREVIATURAS

ACS  Agente Comunitário de Saúde
CPN  Consulta Pré-Natal
ITS  Infecções Transmitidas Sexualmente
OMS  Organização Mundial da Saúde
PF  Planeamento Familiar
PFSS  Projecto de Fortalecimento do Sistema de Saúde
SARS COV 2  
(COVID-19) Vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 "(SARS-CoV-2)" (em Inglês:   
             Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), que  causa a doença 
SIDA  Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
SSR  Saúde Sexual e reprodutiva
TB  Tuberculose
TSH  Tráfico de Seres Humanos
UCC  Unidade de Coordenação Central
VIH  Vírus da Imunodeficiência Humana
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O agente comunitário de saúde,  envolve três vertentes, 
nomeadamente os domicílios, a Saúde e as comunidades em  
diversas partes do mundo. Um maior envolvimento entre as 
unidades sanitárias do 1º nível e as famílias, com o propósito de 
atingir positivamente a comunidade como um todo. 

O agente comunitário de saúde – ACS é uma pessoa de extrema 
importância  para fazer a ligação entre os serviços de saúde e os 
Cuidados Primários de Saúde e a comunidade.

O agente comunitário é muito importante para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoa e em intervenções para a promoção 
da saúde, vigilância em saúde e prevenção da doença. 

Este Projecto reconhece que este Agente é de extrema 
importância para a mobilização social da comunidade.  Nesse 
sentido, apresenta esta publicação, com as informações 
necessárias sobre o trabalho do agente, porque, irá ajudá-lo na 
implementação das suas acções.

Para que o agente comunitário de saúde possa desempenhar bem 
o seu trabalho, é necessário que ele seja da área onde vai trabalhar 
e que inicialmente conheça bem o seu território de actuação. Eles 
deverão ter iniciativa, deverão agir com ética e profissionalismo 
e identificar o potencial que uma região tem de crescer social e 
economicamente.

Fernanda Inglês-UCC/PFSS

APRESENTAÇÃO
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PERFIL COMPETÊNCIAS RESPONSABILIDADES E TAREFAS 
INICIAIS DO AGENTE COMUNITÁRIO

INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO

1. Quem pode ser Agente Comunitário de Saúde – Perfil 
Competências, Responsabilidades  

Perfil

• Ter no mínimo 18 anos; Raparigas devem ser incentivadas a participar; Saber ler e escrever 
o português; possuir no mínimo a sexta classe; ter Bilhete de Identidade; falar a língua local 
é uma mais valia; ser apartidário; boa apresentação e compostura; 

• Residir na micro-área das famílias onde desenvolverá as suas intervenções;
• Ter facilidade de comunicação; boa relação com as famílias, profissionais de saúde 

lideranças locais/tradicionais e com toda a gente; ter capacidade para criar empatia (saber 
colocar-se no lugar do outro) 

• Deve  ter tempo disponível para trabalhar; ser assíduo; disciplinado; pontual; cumpridor de 
suas tarefas; competente e responsável. 

• Ter capacidade para ensinar a construir saúde e aprender coisas novas e tudo que seja útil 
e que contribua para o trabalho;

• Ser cordial, atencioso, solidário; activo; ter iniciativa; guardar sigilo sempre que necessário; 
não fazer juízos de valor; valorizar a cultura local e as necessidades da população da área.

1ª PARTE
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Competências e Atribuições

• Para que o Agente Comunitário exerça cabalmente as suas funções, deve ser treinado e 
conhecer as suas responsabilidades.

• Deve conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, por meio de 
cadastramento e diagnóstico de suas características sociais.

• Identificar os principais problemas de saúde e situações de risco aos quais a população que 
ela atende está exposta, em particular os relacionados com os objectivos deste Projecto.

• Desenvolver acções educativas e intersetoriais para enfrentar os problemas de saúde 
identificados.

Responsabilidades e Tarefas do Agente Comunitário de Saúde:

• Cadastrar e diagnosticar as famílias, permitindo melhor conhecimento delas.
• Mapear a  sua micro-área, para melhor conhecer as ruas, os locais onde irá actuar, facilitando 

a planificação e desenvolvimento do trabalho.
• Ter sob seu controlo 20-50 Famílias por micro área nos municípios ou comunas/Distritos 

urbanos com densidade demográfica 2.3-8.2 hab/km²
• Ter sob seu controlo  51-100 Famílias por micro área nos municípios ou comunas/Distritos 

urbanos com densidade demográfica 11.2-20.9 hab/km²
• Ter sob seu controlo 101-150 Famílias por micro área nos municípios  com densidade 

demográfica 22.8-84.9 hab/km²
• Ter sob seu controlo 151-200 Famílias por micro área nos municípios ou comunas/Distritos 

urbanos com densidade demográfica acima de 85 hab/km²
• Realizar visitas domiciliares uma vez por semana;
• Encaminhar para a vacinação todas as crianças com menos de 5 anos que não estejam 

vacinadas ou que não tenham tomado as doses completas das diferentes vacinas do 
calendário de vacinação; fazer busca activa dessas crianças e encontrar um mecanismo 
para que não faltem às vacinas.

• Fazer busca activa das grávidas antes da 12ª semana de gravidez (+ 3 meses) para a consulta 
pré-natal

• Garantir que todas as grávidas da sua micro-area façam 8 consultas durante cada gravidez; 
garantir que todas as mulheres depois do parto façam planeamento familiar para espaçar 
os nascimentos, encaminhando-as para a unidade sanitária;

• Garantir que todos os partos que surjam na sua micro-área sejam institucionais;
• Mobilizar mulheres, crianças e adolescentes para as brigadas móveis e avançadas;
• Mobilizar mulheres e adolescentes para o Planeamento Familiar;
• Sensibilizar a população da sua micro-área para o registo de nascimento e bilhete de 

identidade;
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• Apoiar e sensibilizar as famílaias sobre os cuidados a ter com a água; destino correcto do 
lixo; os prejuízos do sal, bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas;

• Sensibilizar as famílias sobre a importância da Escola e do Trabalho.
• Sensibilizar as famílias sobre a importância do exercício físico, sono e repouso, laser, 
• Garantir que todos os cães sejam vacinados para a prevenção da raiva;
• Promover acções colectivas, ou seja, reuniões e encontros com diferentes grupos e 

intersectoriais;
• Preservar todos os meios que forem disponibilizados para a realização das suas tarefas.

Horário de Trabalho

O Agente Comunitário deve dedicar 30horas semanais. Não necessita de um horário rígido 
para iniciar ou encerrar as suas actividades. Pode desenvolver as suas actividades no fim da 
tarde período nocturno e fins-de-semana.

2. Tarefas Iniciais dos Agentes Comunitários

As tarefas iniciais dos  Agente Comunitário de Saúde (ACS) para este projecto estão 
relacionadas com a definição e delimitação das microcarpas e das famílias dentro de cada 
microárea.
Antes da definição das microáreas é necessário ter em mente a nossa divisão político-
administrativa: 

• Município – delimitação político-administrativa usada para divisão provincial 

• Comuna– delimitação da área de abrangência da divisão municipal; 

• Bairro - delimitação da área de abrangência da divisão comunal;

Nós vamos acrescentar a Área, a Microárea e a Moradia:

▫ Área – delimitação do espaço de abrangência da divisão do bairro; 

▫ Micro área - delimitação do espaço de abrangência da divisão da área de saúde

▫ Moradia – local de residência da família 

A definição da microárea deve ser considerada uma das tarefas iniciais do Agente Comunitário. 

Para delimitar a microárea deve-se ter a noção da concentração de 100 famílias. Escolher 
pontos de referência como os do exemplo da Fig. 1: um banco; uma escola; uma picada; uma 
loja, etc.
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Fig. 1. Exemplo para a Definição da Microárea e Área de Saúde
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 A microárea a primeira etapa da implantação do Programa de Agentes Comunitários. Cada 

O total de mapas das micro áreas, vão originar o mapa geral da área de saúde coberta por 
determinada unidade sanitária. Esses mapas são de extrema importância pois eles permitem 
que se conheça a realidade de cada micro área e se consiga planificar o trabalho.

Cada Área deve ter um mapa do seguinte teor:

Tabela 1. Caracterização da Área de Saúde do Centro Longavida

UNIDADE SANITÁRIA: CENTRO DE SAÚDE LONGAVIDA

Microáreas Agente Responsável Nº de Domicílios Nº Estimado de Pessoas 
residentes

Microárea 1 - Quiminha Alfredo António 99 495

Microárea 2- Trofeu Josefina Quimuanga 102 510

Microárea 1- Jota Ana Diogo 95 475

CENTRO DE SAÚDE LONGAVIDA- TOTAL PESSOAS 1480

3.  Formação Contínua - Investir no Capital Humano

Capital humano é o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que favorecem a 
realização de trabalho de modo a produzir valor económico. São os atributos adquiridos por 
um trabalhador por meio da educação, perícia e experiência. 

 Acredita-se que por serem (os Agentes) pessoas do povo, não só se assemelham nas 
características e anseios deste povo, como também preenchem lacunas, justamente por 
conhecerem as necessidades desta população. Os agentes são a mola propulsora para a 
consolidação do Serviço de Saúde, a organização das comunidades e a prática hierarquizada 
de assistência e na estruturação dos municípios. Ser Agente Comunitário  é ser povo, é ser 
comunidade, é viver dia a dia a vida daquela comunidade. É ser o elo de ligação entre as 
necessidades de saúde da população e o que pode ser feito para melhorar suas condições 
de vida. É ser a ponte entre a população e os profissionais e serviços de saúde. O agente 
comunitário é o mensageiro de saúde de sua comunidade.

 É obrigação dos agentes comunitários de saúde lutar e aglomerar forças em sua comunidade, 
município, estado e país, em defesa dos serviços públicos de saúde, pensar na recuperação e 
democratização desses serviços, entendendo que é o serviço público que atende à população 
pobre; é preciso torná-lo de boa qualidade. Precisamos lutar por outros factores que são 
determinantes para a saúde como: trabalho, salário justo, moradia, saneamento básico, terra 
para trabalhar e participação nas esferas de decisão dos serviços públicos. 
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INVESTIR NOS AGENTES COMUNITÁRIOS
GERA RESULTADOS POSITIVOS

Quando se investe no Agente Comunitário está-se a investir no capital humano. Inovação, 
competitividade e crescimento passam pelo talento também dos Agentes Comunitários. 
Encontrar talentos não é tarefa fácil, assim como retê-los num mercado tão complexo. Por 
isso, a necessidade de criar acções de engajamento e motivação.

É necessário dar a devida importância ao capital humano! A equipa de saúde deve juntar os 
ACS de várias micro-áreas e promover sessões de formação contínua, discutindo um dos 
temas da cartilha. Treinamentos para aprimoramento, bonificações, entre outros factores, 
são essenciais para engajar uma equipe de Agentes, que se comprometerão pelo sucesso da 
saúde.
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2ª PARTE

CUIDADOS COM A CRIANÇA

1. Amamentação Exclusiva até ao 6º Mês

O Agente Comunitário deve aconselhar as famílias sobre os benefícios do aleitamento 
materno exclusivo até aos 6 meses de idade da criança (sem adicionar água, kissangua ou 
outro alimento), pelas seguintes razões:

• É barato;
• Está sempre disponível;
• Não requer esforço para prepará-lo;
• Contem todos os nutrientes para a alimentação da criança dos zero aos 6 meses de idade;
• O primeiro leite que é conhecido como colostro funciona no organismo do bebé como uma 

vacina protegendo-o de diversas doenças;
• É muito rico em nutrientes (alimentos), anticorpos (defesas) e gordura para o bebé;
• A criança cresce com mais saúde;
• Na idade escolar assimila mais que as outras crianças que não tiveram o aleitamento 

exclusivo;
• Também pode prevenir uma nova gravidez caso a mãe esteja ainda sem menstruação 

• Lavar as mãos com água e sabão;
• Escolher a posição mais confortável;
• Limpar o mamilo com um pano limpo e húmido;
• Certificar-se  de que a criança está a mamar em 

boa posição;
• Para que a mãe tenha leite ela precisa de colocar 

sempre o bebé a mamar

O Agente Comunitário pode ajudar as mães 
nas técnicas de amamentação:

2. Importância da Vacinação

As vacinas são o meio mais eficaz e seguro de protecção contra determinadas doenças, e a 
conscientização da população é imprescindível para que seu uso seja feito de forma correta e 
no momento certo, garantindo imunidade e segurança.



MANUAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE APOIO AO PFSS

16

Em Angola um número elevado de crianças continua a morrer antes de completar os cinco 
anos. Em vários casos, essas mortes são causadas por doenças que podem ser prevenidas pela 
vacinação.

A vacina é uma substância produzida com micróbios (ou partes dele), mortos  ou enfraquecidos. 
Ao ser introduzida no corpo do ser humano, ela provoca uma reacção do sistema imunológico 
(é um processo que serve para criar defesas no organismo contra doenças,)  promovendo a 
produção de defesas contra aquela substância. Desta forma, a vacina prepara o corpo para 
que, em caso de infecção por aqueles micróbios, o sistema de defesa possa agir protegendo a 
pessoa. Assim a doença não se desenvolve ou, em alguns casos, se desenvolve de forma leve.

Todas as crianças até aos 5 anos e as mulheres grávidas devem ser vacinadas. As orientações 
sobre vacina que podem ser fornecidas pelo Agente comunitario  durante as visitas domiciliares 
ou em reuniões com a comunidade são: 

• A busca activa dos que nunca apanharam vacina (principalmente crianças com menos de 5 anos e grávidas) e os 
faltosos às vacinas, estão entre as principais acções de saúde, diminuindo assim, doenças e mortes por causas 
infecciosas e preveníeis;

• Divulgar campanhas de vacina, espalhando a notícia para o maior número de pessoas;
• Identificar os conhecimentos, dúvidas, crenças, mitos, tabus e preconceitos sobre as vacinas, estimulando a 

reflexão sobre os benefícios para a saúde da comunidade; 
• Acompanhar em todas as famílias os utentes  em  esquema vacinal (de acordo com o cartão infantil) e orientá-los 

quanto à importância de concluir todas as doses das vacinas de acordo com a idade; 
• Devem ser orientados a procurar a Unidade Sanitaria mais próxima os utentes que não têm o registro (cartão  

ou  caderneta de saude infantil) da aplicação das vacinas; aqueles que não comparecerem no dia agendado para 
a vacinação; os que não têm a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço direito, após seis meses da aplicação da 
vacina; e também aqueles que apresentarem qualquer queixa após a aplicação da vacina; 

• Também é fundamental que os Agentes Comunitarios ajudem a captar todos os que vão à unidade sanitaria por 
outros motivos para verificar o seu estado vacinal e aproveitar a oportunidade para a vacinação;

• Identificar pessoas vítimas de agressão por animal e encaminhá-los à unidade de saúde para avaliação e profilaxia 
da raiva humana, quando necessário; 

• Orientar os donos de cães e gatos sobre a importância da vacinação antirrábica canina e felina; 
• Compartilhar com a equipe da Unidade de Saúde as informações colhidas durante a visita domiciliar. 
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• Que todas as crianças nascidas de parto domiciliar sejam encaminhadas para a unidade sanitária.
• Orientar à mãe sobre a higiene do coto umbilical e do mamilo;
• Verificar o estado geral da criança, presença de icterícia e sinais de perigo como: gemido, vómito, sinais de dor à 

manipulação, fontanela abaulada, secreção no ouvido ou no umbigo, letargia, febre , não querer mamar; 
• Orientar sobre a necessidade da criança mamar o colostro (1º leite parecendo água) e orientar sobre o  aleitamento 

materno; o processo de desmame e a alimentação complementar;
• Controlar e orientar para um total de 8 consultas da criança durante o 1º ano de vida: mensal até 6º mês ; trimestral 

do 6º ao 12º mês; duas consultas no 2º ano de vida (semestral de 12 até 24 meses); uma consulta/ano a partir do 
3º ano de vida.

• Nas áreas endémicas de malária assegurando que elas durmam debaixo de mosquiteiro impregnado com 
insecticida de longa duração

• Nessas consultas serão dadas orientações para o controlo do peso e estado nutricional; orientação para a 
vacinação; orientação para desparasitação e toma da Vitamina A;

• Orientar sobre a prevenção de acidentes (domésticos e rodoviários);
• Tratar as doenças que forem surgindo;
• Identificar maus-tratos e notificá-los às autoridades.
• São crianças de risco:filhos de mãe com menos de 15 anos ou mais de 40 anos; mães  com menos de 20 anos e 

mais de 3 partos; filhos de mães que morreram no parto/puerpério; crianças que foram reanimadas ao nascer; 
com baixo peso ao nascer (< de 2,5Kg); filho de mãe sero-positiva; - todos estes devem ser encaminhados para 
a unidade sanitária.

• Assegurar que os homens participem activamente nos cuidados da criança e que estejam envolvidos na saúde 
reprodutiva da família.

3. Captação Crianças para Puericultura, Controlo nutricional 
Desparasitação e Vitamina A; 

A Puericultura preocupa-se com o acompanhamento integral do processo de desenvolvimento 
da criança.  Busca analisar o processo de crescimento, o desenvolvimento físico e motor, a 
linguagem, a afectividade e a aprendizagem cognitiva da criança. A ideia é avaliar como a criança 
se utiliza de todos esses aspectos para se relacionar com as pessoas à sua volta. O  serviço de 
puericultura está assim preparado para a detecção precoce de problemas na criança.

Nessa consulta para além de se avaliar o desenvolvimento da criança, ela é desparasitada  de 6 
em 6 meses,  é feito o controlo do peso e do estado nutricional, é orientada para a vacinação  e 
é dada a Vitamina A (para proteger a saúde , a visão, prevenir a diarreia e reduzir a mortalidade 
infantil). As pesagens mensais ou bimensais devem ser registadas no Caderno de Saúde 
Materno Infantil ou no Cartão de Saúde Infantil para o traçado da curva de crescimento que 
nos permite ajuizar o bom crescimento ou não e, corrigir precocemente os distúrbios.

O Agente Comunitário de Saúde, na sua microárea deve providenciar:
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4. Cuidados com a criança: protecção na estrada-acidentes 
rodoviários

Prevenção de acidentes rodoviário- é uma expressão que se refere mais especificamente ao 
conjunto de medidas, regras e atitudes que têm como propósito prevenir o acidente.

A Prevenção Rodoviária tem como principal missão prevenir os acidentes rodoviários e a 
redução das suas consequências. 

Ao contrário do que possa pensar, o colo do adulto é o lugar mais perigoso para transportar 
uma criança, em caso de acidente existirá um grande risco de projecção e de ferimentos graves 
ou, em casos mais severos, mesmo mortais.

• Desenvolver  acções educativas com as famílias; 
• Fomentar a prevenção rodoviária infantil;
• Orientar as famílias quanto à atenção especial a ter com 

as crianças sempre que for viajar com as mesmas ou 
quando estas estão sós perto ou a atravessar estradas;

• Informar e incentivar as famílias que as crianças devem 
ser sempre transportadas no banco de trás com cinto de 
segurança ou com dispositivo de retenção adequado;

• Informar sobre a importância de  todos os ocupantes 
usarem cinto de segurança;

• Em caso de avaria, imobilize o veículo na berma e coloque o colete e triângulo de sinalização de forma visível;
• Em viagens longas, faça pausas pelo menos de duas em duas horas.
• Não ingerir bebidas alcoólicas quando estiver a conduzir.

5. Cuidados com a Criança: Acidentes Domésticos

É importante que o Agente Comunitário sensibilize as famílias para protegerem as crianças 
dos acidentes domésticos, nomeadamente 

1. Manter sempre as crianças sobre vigilância e controlo permanentes.
2. Manter os menores longe de lugares como: cozinha, serralharias, carpintarias, cacimbas.
3. Não brincar com os objectos cortantes ou perfurantes ou outros objectos perigosos.
4. Evitar passeios desacompanhados a rios, lavras ou outros lugares.

Papel do agente comunitário de Saúde(ACS)



MANUAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE APOIO AO PFSS

19

5. Não comer frutas silvestres desconhecidas porque podem ser venenosos.
6. Não devem tomar  banho nas zonas profundas de rios, praias ou piscinas e sem  controlo de 

adultos. 
7.  Ter cuidado com o armazenamento de líquidos inflamáveis nas residências.
8. Não brincar nas estradas.
9. Manter as crianças longe de : velas, geradores  e fogueiras.
10. Manter poços e reservatórios de água sempre fechados e em segurança.
11. Não mandar os menores buscar água nas cacimbas.  
12. Sempre que possível manter as crianças na creche ou na escola

6. Cuidados com a criança: tráfico de órgãos e  seres humanos

Trafico de seres humanos (TSH) - É caracterizado pelo “recrutamento, transporte, 
transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas por meio de ameaça ou uso da força ou 
outras formas de coerção, de rapto, fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição 
de vulnerabilidade ou de dar e receber  pagamentos ou benefícios para obter  o consentimento 
para uma  pessoa ter controlo sobre a outra pessoa, para o propósito de exploração. A 
exploração compreende a sexual, (prostituição) de outrem ou outras formas de exploração 
sexual, trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou praticas similares á escravatura, a 
servidão ou a extracção de órgãos”

Trafico de órgãos humanos - é toda a gama de actividade ilegal que visa a comercialização 
de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante. Engloba o trafico de pessoas com a 
intenção de remover os seus órgãos.
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O trafico de Órgãos e seres humanos também 
é uma das problemáticas no nosso país com 
contornos cada vez mais preocupantes, e 
constitui uma preocupação internacional. É 
um fenómeno que permanece oculto, e difícil 
de ser reconhecido, sinalizado e identificado, é 
um fenómeno complexo pautado na actuação 
de organizações criminosas bem estruturadas 
e com resultados perversos e bastante 
lucrativos. porque atentam gravemente contra 
as liberdades fundamentais dos cidadãos.

Papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS)
• Levar acabo acções de informação e sensibilização sobre TSH e órgãos na sua 

micro-aréa.
• Usar ferramentas que lhes permitam apoiar a prevenção, e a denúncias de 

possíveis vítimas.
• Sensibilizar as famílias a ter maior cuidados com as crianças.
• Dar maior atenção, cuidados e protecção das crianças.
• Sensibilizar as famílias a estarem mais atentos com idosos e pessoas com 

deficiências motoras.

7. Cuidados com a Criança: Prevenção Uso de Tabaco, Álcool e outras 
Drogas

É importante que o Agente Comunitário sensibilize as famílias sobre o uso do álcool, tabaco e 
outras drogas. Para tal, é imperioso também:

1. Evitar desestabilizar e desestruturar a família;
2. Melhorar a qualidade das relações familiares;
3. Dialogo permanente com as crianças e  adolescentes sobre os riscos do tabaco, álcool e 

outras drogas;
4. Manter boa comunicação intrafamiliar;
5. Estabelecimento de regras e limites claros e coerentes;
6. Manter boas relações afectivas;
7. Evitar situações de conflitos permanentes; 
8. Pautar pela boa conduta de apoio e orientação a menores.
9. Manter crianças e adolescentes/jovens sempre ocupados com: desporto, dança, teatro, 

cinema, jardinagem, criação de pequenos animais; hortas.



MANUAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE APOIO AO PFSS

21

Papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS)
• Evitar o habito de experimentar ou provar álcool, tabaco ou qualquer outra substância 

que não conheça;
• Evitar práticas que incite o uso do álcool e drogas a criança, por ex. mandar comprar 

cerveja, beber a frente dos menores. 
• Evitar que as crianças comprem ou vendam esses produtos;       
• Manter as crianças longe do alcance desses produtos;
• Não permitir que fumem beatas de cigarros nem bebam os restos de bebida dos adultos; 
• Não envolver as crianças nos ambientes dos fumadores e bebedores;
• Estimular a pratica do desporto e outras ocupações de tempos livres;

10. A educação e ensino devem estar sempre em primeiro lugar;
11. Evitar comportamentos violentos perante as crianças.
12. Investir nas boas práticas familiares como ex. Jantar em família. 
13. Os pais devem saber o que a criança ou o adolescente faz nos tempos livres.

Em particular, é importante que o Agente Comunitário sensibilize as famílias para não 
permitirem às crianças e ou adolescentes, o seguinte:
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8. Cuidados com a criança: Encaminhamento para o Registo de 
Nascimento

Toda gente deve ser registada para:

• Ser um verdadeiro cidadão
• Ser contado na população do País
• Ter acesso à escola
• Ter acesso à Saúde
• Poder casar, poder ter Bilhete de Identidade ou Passaporte
• Poder votar quando houver eleições

• Sensibilizar e mobilizar as famílias sobre a importância do registo
• Fazer o levantamento das famílias aonde haja crianças sem registo
• Explicar a importância e as vantagens do registro de nascimento
• Nos casos em que haja rejeição de um dos pais, explicar que pode ser feito sem a presença de um deles.
• Explicar que o importante é que a criança tenha registo, e que possa ter facilitado o acesso aos serviços de 

saúde, educação e assistência social.

O agente (ACS) dentro da sua micro-aréa deve:
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• Falha menstrual; 
• Cólica e inchaço abdominal;
• Mamas sensíveis e inchadas;
• Cansaço fácil;
• Aversão a cheiros fortes;
• Variações de humor;
• Enjoos, vómitos ou salivação excessiva;
• Tonturas, sono e dor de cabeça;
• Aumento da vontade para urinar;
• Espinhas e pele oleosa;
• Corrimento vaginal cor-de-rosa;
• e encaminhar para a unidade sanitária para realização da 

consulta de CPN muito cedo antes mesmo do 3º mês de 
gravidez

O Agente Comunitário deve alertar às Adolescentes, jovens e mulheres em idade 
reprodutiva para os primeiros sinais de gravidez:

3ª PARTE

CUIDADOS COM ADOLESCENTES/MULHERES

1. Captação Grávidas antes da 12ª Semana de Gestação para CPN

A regra de ouro para todas as situações de saúde "quanto antes começar o tratamento, mais 
rápido é a cura", vale também para a gravidez. Quanto antes a gestante tiver confirmada a 
gravidez e começar as consultas e exames do pré-natal, mais tranquila e segura será a gestação, 
pois no início é possível detectar e tratar mais facilmente qualquer problema de saúde que a 
gestante tenha, seja ele prévio ou não à gravidez.

Os Agentes Comunitários devem sensibilizar as mulheres em idade reprodutiva para 
procurarem os serviços de saúde nas unidades sanitárias da sua microárea para fazerem a 
consulta pré-natal logo que se apercebam que estão grávidas. Isto tem as seguintes vantagens:

• Prevenir, identificar ou corrigir os problemas que surgem nas mães e bebés, cuidados com 
o recém-nascido e amamentação exclusiva;

• Informar às gestantes sobre os sinais de alerta ( por exemplo, hemorragias, pés inchados) 
benefícios dos medicamentos dados para a prevenção da anemia, paludismo, vantagens da 
vacina do tétano e teste do VIH;

• Motivar os parceiros a acompanharem as suas parceiras às consultas de CPN, para se 
inteirarem do desenvolvimento da gravidez e fazerem também o teste do VIH
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2. Captação Grávidas para Consulta Pré-Natal 

O Agente Comunitário de Saúde tem um papel muito importante no acolhimento, por ser 
membro da equipe que faz parte da comunidade.

As acções que são importantes para os Agentes Comunitários de Saúde desenvolverem  na 
Comunidade para a captação de mulheres grávidas no cumprimento das oito visitas da consulta 
pré-natal recomendadas pela OMS são:

• Informar as autoridades tradicionais e sensibilizar os mesmos para divulgação da 
importância da mulher fazer oito consultas durante a gravidez ajudando assim na redução 
da morbilidade e mortalidade materna e neonatal.  

• Realizar visitas domiciliares para captação e cadastramento de mulheres grávidas de sua 
microárea; 

• Entrevistar todas as mulheres grávidas para identificar se fazem CPN;

• Verificar os CSMI (cadernos de saúde materno-infantis) das gestantes em CPN e o seu 
cumprimento de acordo com o calendário das consultas;

O Agente Comunitário deve garantir que todas 
as grávidas da sua microárea façam no mínimo 
4 consultas e no máximo 8 consultas durante a 
gravidez: uma antes dos 3 meses, uma por mês 
até aos 7 meses e três depois dos 7 meses.

• Captar e acompanhar as mulheres 
grávidas que não fazem as CPN para 
unidade sanitárias de sua microárea;

• Informar às mulheres que durante as 
consultas de CPN elas também fazem o 
aconselhamento e testagem para o VIH, 
fazem tratamento se forem positivas, 
evitam que o bebé nasça com o vírus, 
fazem tratamento para o paludismo, para 
os parasitas, fazem a vacina do tétano 
para proteger o bebé e tomam a vitamina 
A, também muito importante para a mãe 
e bebé.
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O AC deve também sensibilizar todas as grávidas para evitarem:

• Trabalho pesado;
• Carga horária extensa; 
• Uso de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas;
• Fazer auto medicação (tomar medicamentos sem orientação médica); 
• Stress;
• Comidas picantes, salgadas e gordurosas;
• Uso de calçado com salto alto;
• Uso de roupas apertadas

3. Captação de Grávidas para o 
Parto Institucional

O parto numa unidade sanitária (posto, centro 
ou hospital) é seguro por ser realizado com 
pessoal técnico de saúde treinado.

Ajuda a identificar a importância da prestação 
da assistência adequada e humanizada com 
vista a redução da morbilidade e mortalidade 
materna, neonatal e infantil.

4.  Tuberculose e VIH. Co-infecção e Baciloscopia

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afecta prioritariamente os pulmões, 
embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. A doença é causada por um micróbio 
chamado de  bacilo de Koch.

Em Angola, a doença é um sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais.  A 
epidemia do VIH  tornam o cenário ainda mais complexo. A cada ano, são notificados muitos 
novos doentes em Angola.

Para o diagnóstico da tuberculose são utilizados os seguintes exames: exame do escarro 
(baciloscopia) e radiografia do tórax. Para o diagnóstico do VIH faz-se um exame de sangue.
A tuberculose (TB) activa em pessoas que vivem com VIH/SIDA  é a condição de maior impacto 
na mortalidade por VIH/SIDA e por TB no país. Frequentemente o diagnóstico da infecção pelo 
VIH  ocorre durante o curso da tuberculose. 
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A associação entre a tuberculose e o VIH, 
chamada de co-infecção e é muito frequente no 
contexto angolano. Por isso o Ministério da Saúde 
determina:

• Todo o doente com tuberculose deve fazer o 
teste do VIH

• Todo o doente com VIH deve fazer o exame da 
tuberculose ou seja a baciloscopia.

• Identifique e encaminhe para a unidade sanitária todas as pessoas com sintomas respiratórios ;
• Investigação de sintomas respiratórios a partir dos casos de tuberculose confirmados, na comunidade;
• Identifique em todos com tuberculose se já fizeram o teste do VIH e se assim não for encaminhe para a 

realização do teste;
• Identifique em seropositivos  se já fizeram a baciloscopia  e se assim não for encaminhe para a realização do 

exame;
• Controle se os doentes com tuberculose estão a fazer medicação e se os VIH+ estão em TARV.

É importante que o Agente Comunitário, na visita domiciliar da sua microárea, 
proceda da seguinte forma:

5.  Captação Adolescentes/Jovens e Mulheres para o Planeamento 
Familiar e Serviços Amigos dos Jovens

Os adolescentes já estão inclusos como um grupo alvo separado em estratégias globais 
e nacionais. Muitos pais não falam com os adolescentes e jovens sobre sexo, VIH/ITS, e 
gravidez e aborto. Também muitos profissionais de saúde igualmente não conversam com os 
adolescentes e não os atendem para prevenir a gravidez. 

As barreiras para acesso e fraca aderência aos serviços de prevenção e tratamento, estigma e 
discriminação, bem como desafios com aderência ao tratamento contribuem significativamente 
à morbidade e mortalidade infantil, relacionadas ao VIH no seio de adolescentes.

Por isso a orientação para direccionar a resposta e satisfazer as necessidades específicas dos 
adolescentes. Entretanto, para satisfazer as necessidades de adolescentes para serviços de 
prevenção, e PF é necessário envolver os adolescentes e jovens nos serviços de SSR.
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É importante que provedores de serviços reforcem  a programação para adolescentes abaixo 
de 18 anos de idade em contextos onde o ambiente legal restringe o seu acesso aos serviços. 
Há toda a necessidade de priorizar adolescentes na prevenção, do VIH/ ITS, gravidez na 
adolescência e Serviços de Saúde Reprodutiva (SSR). 

O Agente Comunitário, conhecendo essa problemática, deve encorajar todos os adolescentes e jovens 
e mulheres em idade reprodutiva, a frequentarem os SSR sempre que necessário.

6. Participação Masculina na Vida da Família

É importante que o agente comunitário, tenha uma visão geral sobre a importância do 
envolvimento masculino na vida e gestão de qualquer família e sociedade.

Durante muito tempo, pensava-se que trabalhar com homens era difícil por serem mais 
agressivos e não se preocuparem com a saúde. Freqüentemente, são vistos como violentos 
contra outros homens, contra si mesmos e contra as mulheres. 

Hoje, volvidos tantos anos, inúmeras iniciativas procuram um maior “empowerment” das 
mulheres e diminuir a hierarquia entre os gêneros, o que é o certo!!! Mas, para tal, muitas 
formas de “advocacy” mostram a importância de engajar os homens, adultos e jovens, para o 
bem-estar das mulheres, tanto adultas como jovens.

É muito importante trabalhar com homens para atingir a igualdade de género, para melhorar 
a saúde, para ter paternidade responsável, para reduzir a violência, para reduzir o número de 
parceiros sexuais e aumentar o uso do preservativo, testes e serviços de saúde.
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Aqui, impõem-se algumas iniciativas de engajamento masculino: participação do homem no 
planeamento familiar. O agente comunitário deve ter em conta, informar e sensibilizar de que 
os dois (casal), têm o Direito de ter informações sobre os meios, métodos e técnicas para ter 
ou não ter filhos. Os dois devem decidir juntos quando querem ter e o número de filhos que 
desejam ter. Não cabe só ao homem decidir quando quer ter relações sexuais, quantos filhos 
quer ter e o momento que deseja ter. Isso é uma decisão do casal, do homem e da mulher;

O Agente Comunitário, deve realçar que a realização 
de afazeres domésticos e no tempo dedicado a eles, 
não implica a fraqueza do homem, mas pelo contrário, 
isto traz harmonia e respeito pela família. O agente 
comunitário, deve sempre que possível, estimular o 
debate na família e assim introduzir os conceitos ou 
abordagens mais correctas, ou seja, que o homem 
deve perceber, que criar laços afectivos com os filhos, é 
extremamente positivo, não só para os filhos, como para 
o próprio pai, o homem.
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4ª PARTE

SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

1. Higiene Pessoal e Colectiva

A Higiene consiste em um conjunto de regras e técnicas referentes à preservação da saúde 
e prevenção de doenças no organismo do ser humano, através da limpeza, desinfecção e 
conservação de instrumentos, espaços e objectos. 

Higiene Pessoal

A higiene pessoal consiste nos cuidados diários que o indivíduo deve ter com o seu próprio 
corpo. Os hábitos higiénicos estão relacionados com a  preocupação de tomar banhos diários, 
escovar os dentes após cada refeição, mas também cuidar da alimentação, beber água 
desinfectada e outras acções que ajudem a manter o bem-estar do organismo e da saúde. 

Dentro da higiene individual, temos de abordar a  higiene bucal: prática de escovar os dentes 
depois de cada refeicção e antes de dormir Essa higiene é fundamental para a nossa saúde, 
evitando problemas como infecções nas gengivas e dentes. Além disso, essa prática possibilita-
nos uma aparência melhor e permite um processo digestivo adequado, uma vez que os dentes 
iniciam a digestão mecânica.

Higiene colectiva

São normas e condutas adoptadas pela sociedade a fim de manter o convívio social saudável a 
todos. O objectivo dela é evitar a transmissão de doenças e facilitar o convívio social em lugares 
comuns. Trata-se da higiene da casa, do bairro, do mercado, da escola do local de trabalho, das 
casas de banho, latrinas, hospitais, comercio, espaços de lazer, transportes colectivo, etc. 

O Agente Comunitário 
deve promover a higiene 

individual e colectiva junto 
da sua comunidade

A higiene colectiva não é apenas da 
responsabilidade do Governo, como 
responsável por espaços colectivos 
públicos, mas também a todos nós.
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2. A Importância da Lavagem das Mãos

Em todo nosso organismo existem micro-organismos que vivem harmoniosamente sem nos 
causar nenhuma doença. Entretanto, também existem micro-organismos que, em contato com 
o nosso corpo, podem causar problemas graves, tais como infecções respiratórias, diarreia, 
pneumonias como o actual SARS COV 2 ( COVD 19 - o novo Coronavirus).

Lavar as mãos, muitas vezes, é considerado um acto simples e sem grande importância. 
Contudo, a higienização das mãos  pode ser considerada como uma medida de prevenção 
contra várias doenças, podendo, inclusive, salvar vidas. 

Uma grande quantidade de micróbios  entra em contato com o nosso corpo inicialmente pela 
mão. Isso acontece porque a mão frequentemente está em contacto com superfícies que 
podem estar contaminadas (maçanetas de portas, caixas eletrônicos e barras dos transportes 
públicos) e até mesmo com pessoas doentes. É comum, por exemplo, cumprimentarmos 
pessoas com um aperto de mão mesmo quando estão com alguma . Nesse momento, pode 
haver a troca de micro-organismos patogênicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), doenças como a diarreia poderiam ser evitadas e reduzidas em até 40% se todas as 
pessoas lavassem adequadamente as mãos.

A via de transmissão de várias doenças poderia ser facilmente quebrada se todas as pessoas 
lavassem as mãos com uma maior frequência. 

1 2 3

5 64

Molhe as mãos com água 
limpa

Esfregue o polegar e  
outros dedos

Enxague as mão com 
água limpa

Aplique o sabão Esfregue bem as mãos

Limpe com toalha de uso 
único

FORMA CORRECTA DE LAVAGEM DAS MÃO

É importante que o Agente Comunitário sensibilize a comunidade para a importância da lavar as mãos com água e 
sabão, principalmente, antes de se alimentarem e prepararem alimentos, após usar  a casa de banho, tossir, espirrar, 
assoar o nariz, brincar com animais, manusear o lixo, antes e após cuidar de ferimentos e visitar pessoas doentes.
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3.  Encaminhamento da População sem Acesso aos Serviços de 
Saúde, para Brigadas Móveis 

O Agente Comunitário, é também responsável pela mobilização das comunidades que não têm 
acesso aos Serviços de Saúde, para as Brigadas móveis.

Muitas populações nessas áreas desprotegidas estão sujeitos à: 

• Residir em locais com pouco ou nenhum tipo de saneamento básico;
• Estão votados à exclusão social;
• Sujeitos à violência domiciliar;
• Com falta de escola e desemprego;
• Uso excessivo de álcool, tabaco e outras drogas

• Toda a criança que não está vacinada;
• Toda a criança que tem vacinação incompleta;
• Toda a criança para controlar o peso, desparasitação e 

toma da vitamina A;
• Todo o adolescente ou jovem que necessite de fazer 

planeamento familiar;
• Toda a mulher ou adolescente ou jovem que esteja 

grávida;

A responsabilidade da mobilização do Agente 
Comunitário para as Brigadas Móveis, não se 

restringe somente aos doente. O Agente deve 
encaminhar para a Brigada Móvel:

4. Cuidados a ter com a Água

A água é fundamental para a nossa vida.  
A água é o mais crítico e importante 
elemento para a vida humana. Compõe de 
60 a 70% do nosso peso corporal, regula 
a nossa temperatura interna e é essencial 
para todas as funções orgânicas. 

Em média, o nosso organismo precisa de 
4 litros de água por dia. A água tem muita 
utilidade  e por isso temos que garantir 
uma água segura, com qualidade, pura e 
cristalina.
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• Não se tomar banho, urinar ou defecar onde se tira  água para 
beber ou cozinhar

• Utilizar sempre água fervida;
• Se não se poder ferver, colocar 4 gotas de lixivia em cada litro de 

água antes de a utilizar;
• Lavar as mãos  com água e sabão  antes de preparar os alimentos e 

antes das refeições;
• Lavar as mãos  com água e sabão  depois de usar a casa de banho 

ou latrina, assim como depois de limpar um bebé;
• Tapar todos os reservatórios com água para evitar a criação de 

mosquitos;
• Lançar óleo queimado aos charcos/águas estagnadas para matar 

as larvas dos mosquitos
• Destruir no bairro todos os recipientes que possam acumular água 

da chuva: bidons, pneus velhos, garrafas, etc.

O ACS tem também como tarefa orientar a população para os cuidados 
a ter com a água:

1 LITRO

5. Cuidados com o Lixo

Lixo é todo e qualquer material considerado inútil, e/ou sem valor, gerado pela actividade 
humana, o qual precisa ser eliminado. O lixo pode ser separado em quatro tipos: húmido, seco, 
verde e especial. O lixo húmido (restos de comida, guardanapo, papel toalha, papel higiénico) 
não é reciclável. O lixo seco (papel, papelão, plástico, metal, vidro inteiro, óleo de cozinha, o lixo 
verde (resto de podas ou cortes, madeira, serragem, cavaco de madeira) e o lixo de descarte 
especial (pilha, bateria, embalagem de agrotóxico, vidro quebrado, material hospitalar, 
lâmpadas, equipamentos eletrónicos e de informática) são recicláveis.

Reciclagem é a actividades de transformar matérias já usados em novos produtos que podem 
ser comercializados, proporcionando benefícios ambientais, sociais e económicos.
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• Fazer a sensibilização e mobilização na sua micro-aréa sobre os cuidados a ter com o lixo e a importância dos 
moradores participarem nas campanhas de limpeza para a eliminação do lixo no bairro;

• A importância de conservar todas as casas e o bairro sem lixo;
• Devemos colocar o lixo em recipiente fechado ou no contentor;
• Na falta de contentor colocar em recipiente fechado e colocar em um buraco e ser queimado;
• Não devemos mandar as crianças deitar o lixo;
• O lixo pode ser aproveitado. 

Papel do (ACS) agente comunitário para Saúde:

6. Alimentação Saudável

No domínio da alimentação, a tarefa mais importante do ACS é ensinar as pessoas da sua 
micro-área a comer de forma saudável. Uma forma de ter uma alimentação saudável é através 
da Pirâmide Alimentar. Ela orienta sobre os alimentos a comer de acordo com as suas funções 
e nutrientes. 

Os alimentos que precisam ser consumidos em maior quantidade estão na base da pirâmide. 
Enquanto os alimentos que precisam ter o consumo moderado estão no topo.

Na base da pirâmide, estão os alimentos que dão energia, como massas, pães, cereais, arroz e 
fuba. Eles devem entrar em todas as refeições.

As frutas, verduras e legumes devem ser consumidas duas vezes durante o dia. Esse grupo 
inclui os alimentos reguladores e estão na porção intermediária da pirâmide. Os fritos e os 
alimentos com muitas gorduras devem ser reduzidos.
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• O AC deve motivar a população da sua micro-área a:
• Comer  pelo menos 3 vezes por dia;
• Comer todos os dias: arroz, batata ou funge com peixe ou carne;
• Comer todos os dias fruta: banana, abacate, ananás, mamão;
• Comer todos os dias legumes: cenoura, tomate, cebola, pimentos;
• Comer todos os dias ervas: jimboa, couve, usse, folhas de feijão, folhas de macunde, rama de batata;
• As crianças devem tomar um copo de leite todos os dias;
• Juntar sempre um pouco de óleo à comida que vai ser cozinhada;
• Evitar sal, muito açúcar, refrigerantes e bebidas alcoólicas.

Papel do (ACS) agente comunitário para Saúde:

7.  Prevenção  da Raiva

A raiva é uma doença infecciosa provocada por um vírus que atinge mamíferos, inclusive o 
homem. É de muita importância em saúde pública em Angola porque muitas vezes  temos tido 
epidemias (aumento do número de pessoas) de raiva em várias Províncias de Angola.

É transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da 
mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses 
animais (cães, gatos, macacos e morcegos) .

A raiva é uma doença quase sempre fatal (em 100 pessoas com raiva quase todos morrem). 
A melhor medida de prevenção é a vacinação dos animais (cães, gatos e macacos).

Ciclo aéreo

Ciclo silvestre

Ciclo urbano

Ciclo rural
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• Controlar nas famílias se os animais domésticos (cães , gatos, macacos) estão vacinados e se essas vacinas 
não estão caducadas. A vacinação anual desses animais  é eficaz na prevenção da raiva neles, o que 
consequentemente previne também a raiva humana.

No caso de alguém na sua micro-area ser mordido, tomar as seguintes medidas:
-  Lavar bem o local da mordedura com água e sabão; se possível aplicar um desinfectante; 
-  Verificar se o animal que mordeu está vacinado;
-  Encaminhar a pessoa mordida com a vacina do animal (se tiver) para a unidade sanitária;
-  Recomendar para não matar o animal. Este deve ser vigiado e a partir da sua evolução a unidade sanitária 

tomará as medidas mais correctas

• Deve-se sempre evitar de se aproximar de cães e gatos sem donos, não mexer ou tocá-los quando se estiverem 
alimentando, com crias ou mesmo dormindo.

• Nunca tocar em morcegos ou outros animais silvestres directamente, principalmente quando estiverem caídos 
no chão ou encontrados em situações não habituais.

Que medidas deve tomar o ACS para ajudar a prevenir a raiva:

8. Importância do Exercício Físico

Não é novidade que a prática de exercícios físicos faz bem para a saúde e melhora a qualidade 
de vida. Praticar actividades físicas envolve muito mais que estética, ela mantém o corpo 
bem cuidado, evitando problemas de saúde – como stress, tensão alta, problemas cardíacos, 
obesidade e problemas respiratórios. Melhora também a produtividade para o dia a dia.  

Dentre os factores que estimulam a saúde das pessoas, estão os exercícios físicos, ao lado 
da boa alimentação, da higiene, das imunizações, da vida em ambiente saudável, do sono e da 
recuperação adequada dos esforços físicos e mentais.

O exercício físico estimula a saúde em diversos aspectos:

• Melhora o humor;
• Aumenta a produtividade;
• Fortalece o corpo;
• Fortalece os ossos e articulações;
• Enrijece os músculos;
• Ajuda a perder as gorduras indesejadas;
• Diminui o mau colesterol;
• Melhora a diabetes;
• Ajuda na prevenção das doenças do coração.

O ACS pode promover a prática do 
exercício físico na sua micro-área. Não há 
idade para começar ou parar de praticar 
actividades físicas. Crianças, jovens, 
adultos e idosos podem participar em 
caminhadas na comunidade  e começar a 
se exercitar a qualquer momento. Basta 
andarem durante 30 ou 60 minutos duas 
vezes por semana.
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9. Importância da Escola

A escola tem uma grande importância na formação do cidadão e na preparação de uma criança 
ou jovem para viver em sociedade.

Esse tipo de questionamento pode nos levar a diversos outros pontos a serem abordados mais 
vamos pensar primeiro em entender o verdadeiro porquê da importância da escola existir.

A escola existe com a finalidade de inserir as crianças em um círculo social, onde ela irá 
conhecer estranhos, obedecer às regras e criar uma rotina. Além disso, um dos factores mais 
importantes da escola é transferir o conhecimento às pessoas e passar os conceitos básicos 
da vida em sociedade.

Muitas das coisas que as crianças aprendem na escola, são transmitidas às suas famílias, 
vizinhos, amigos.

Quem deve ir a escola?

Como diz a carta dos direitos humanos todo Cidadão tem direito à educação.

Mais há varias situações  podem impossibilitar uma criança de  ir à escola, tais como: falta 
de escola; não exigência por parte dos pais ou encarregados de educação; falta de registo de 
nascimento; caso de doença.

O Agente Comunitário deve sensibilizar as famílias para a importância do registo de 
nascimento e importância da escola
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10. Importância do Trabalho

O trabalho valoriza a pessoa humana e constrói a sociedade; por isso precisa ser defendido 
contra aqueles que o utilizam para oprimir e explorar o próximo.

O Agente Comunitário, realce-se aqui, deve motivar as famílias sobre a importância do trabalho: 
o casal deve ter a  grande preocupação de trabalhar, porque é com o trabalho que o homem e 
a mulher vão poder ganhar algo, que vai servir para o sustento das suas famílias, em todos os 
sentidos. Por ex: vai poder pagar os estudos, saúde, alimentação da família e outras despesas 
de casa. É com o Trabalho, que o Homem desenvolve suas habilidades e aprende a conquistar 
seu espaço na sociedade, para alcançar os seus objectivos na vida. Exceptuando os menores 
de idade, não importa a idade, a cidade, todos os homens devem trabalhar para conseguir 
concretizar os seus objectivos, dando ao trabalho que executa, o sentido real para sua vida e 
da sua família. Os Homens podem ou devem também fazer os trabalhos domésticos em casa.

O agente comunitário deve explorar e transmitir a noção de que temos que saber ser 
gratos pelo trabalho que temos, pois mesmo que não seja o que sempre sonhamos, 
poderá proporcionar-nos descobertas, aprendizado e crescimento e ser uma ponte para 
fazer aquilo que desejamos no futuro.

Procurar sempre pensar que todas as profissões são relevantes. Vale lembrar que ser 
grato pelo seu trabalho actual é diferente de se acomodar e não buscar o crescimento. 
O facto de ser agradecido pela oportunidade não impede que continue procurar evoluir 
e aperfeiçoar para ir à busca de suas metas. Aliás, a gratidão irá ajudar a se manter 
motivado para prosseguir.

11. Importância do Sono e Laser

Todos nós sentimos a necessidade de descansar. Afinal, o corpo o humano, apesar de toda a 
sua complexidade, não é uma máquina e precisa repor suas energias pela alimentação e pelo 
sono. Mas, será que o sono só serve para nos fazer relaxar?

Sempre ouvimos que o ideal é dormir oito horas por dia e isso não é exagero. Durante o sono, 
além de descansar, o nosso corpo trabalha para manter o equilíbrio do sistema imunológico, 
endócrino, neurológico e de diversas outras funções. Por isso, o sono é tão importante para 
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nossa saúde e também o sono tem diversas outras funções essenciais para o nosso organismo. 
Dormir menos que o recomendado, ou acordar diversas vezes durante a noite em decorrência 
de distúrbios como apneia e insónia pode causar mais malefícios ao organismo do que 
imaginamos.

O combate ao stress físico, mental e psicológico são 
aliados da boa saúde. E as actividades de lazer são 
formas de divertimento, descanso ou desenvolvimento 
que podem trazer inúmeros benefícios, não só para sua 
saúde física, como para sua saúde mental e psicológica, 
que são tão importantes quanto a saúde física.

• São muitos os benefícios de uma boa noite de sono: propiicia mais energia, bem-estar geral, lidar melhor com 
o stress, para o nosso organismo. Além de um papel revigorante, a qualidade do sono melhora o metabolismo, 
ajudando na perda de peso e na prevenção de doenças crónicas. O sono é importante para a sobrevivência, 
para a qualidade de vida.

• As crianças devem ser habituadas à uma rotina: dormir sempre à mesma hora e muito cedo.

O ACS deve Sensibilizar a Comunidade para os Benefícios de uma noite de sono 

12. Violência Baseada no Género

Violência baseada no género: são todas as 
manifestações de violência física ou psicológica, 
quer se traduzam em ofensas à integridade física, à 
liberdade sexual, ou em coacção, ameaça, privação 
de liberdade ou assédio, assentes na construção de 
relações de poder desiguais, designadamente pelo 
ascendente económico, socio- cultural ou qualquer 
outro, do agressor relativamente ao ofendido.

A violência atinge mulheres e homens de formas 
distintas. Ainda assim, dados apontam que grande 
parte da violência é contra a mulher, e um dos tipos 
de violência empregados contra mulher ocorre na 
família ou dentro do lar, que é praticada por pessoas 
da sua vivencia como maridos/namorados, ou 
companheiros/amantes e é praticada de diversas 
maneiras desde agressões físicas, psicológicas e até 
mesmo verbais. 

É necessário e urgente a promoção de iniciativas e campanhas de envolvimento dos homens 
para enfrentar a violência contra as mulheres e promover a igualdade de género.

BASTA
DE VIOLÊNCIA CONTRA

A MULHER
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• Perda de interesse ou abandono do convívio com as pessoas habituais; 
• Mudança na maneira habitual de funcionar (na escola, trabalho ou em casa);
• Problemas de concentração, memória, ou maneira de falar difíceis de explicar;
• Maior sensibilidade ao som, luz, cheiros. Evitar locais barulhentos;
• Falta de vontade ou desejo de participar nas actividades habituais, ou apatia; 
• Uma vaga sensação de estar desligado de si próprio e dos que os rodeiam;
• Crenças pouco habituais ou exageradas acerca de poderes pessoais em compreender significados ou de mudar 

acontecimentos; 
• Medo ou desconfiança dos outros ou uma estranha sensação de se sentir nervoso;
• Alterações graves no sono ou no apetite;
• Mudanças nos hábitos de higiene ;
• Mudanças grandes e rápidas nos sentimentos, ou nos níveis de energia. 

QUANDO ESTIVEREM PRESENTES ALGUNS DESTES SINAIS O AC DEVE CONVENCER A FAMÍLIA A LEVAR 
O UTENTE À UNIDADE SANITÁRIA

O Agente comunitário de Saúde (ACS) deve saber e passar informação de que:

• Já existe uma lei para combater a violência
• Localizar dentro da sua micro- área as vítimas de violência 
• Deve conversar com as pessoas que praticam a violência para compreenderem os seus actos.
• Ajudar as pessoas a desenvolver a cultura de denúncia à actos de violência.
• As crianças de mães violentadas apresentam maior risco de se tornarem agressores ou de sofrerem abusos 

mais tarde.

O Agente comunitário de Saúde (ACS) deve saber e passar informação de que:

13. Atenção às Pessoas com Problemas Psicológicos 

A necessidade de acções conjuntas e integradas e os Cuidados Primários de Saúde é um 
desafio real diante do contingente de pessoas que necessitam de cuidados. 

O AC, como pessoa que convive com a realidade e as práticas de saúde do bairro onde mora 
e trabalha, é um actor social no qual pode ser estabelecido  uma troca constante entre os 
saberes populares e os saberes médico-científicos, incluindo aí a problemática da saúde 
mental. Também, diante do contexto sócio-político onde esses trabalhadores estão inseridos, 
é pertinente a demanda por acções educativas que levem em conta o seu envolvimento nos 
processos sociais, políticos e culturais dentro do território e, inclusive, os problemas naturais 
à vida que emergem na escuta à população.
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14. Apreciação Serviços de Saúde-Elogios e Reclamações

Definir a saúde como um estado de completo bem-estar faz com que a saúde seja algo ideal, 
inatingível, e assim a definição não pode ser usada como meta pelos serviços de saúde. Por 
outro lado, a saúde  é, vista como um recurso para a vida diária, não o objectivo dela; abranger 
os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas, sendo um conceito positivo. 
Ela pretende prover cuidados de acordo com as necessidades de cada indivíduo ou grupo.

A apreciação de um serviço prestado, em qualquer contexto,  contribui para aumentar a 
confiança dos utentes no mercado e nos padrões de qualidade dos produtos e serviços a serem 
prestados, pois a possibilidade de os beneficiários apresentarem apreciações e reclamações, 
permite que as Instituições identifiquem eventuais necessidades de intervenção, bem como  a 
resolução de conflitos entre as instituições e os seus utentes. 

ELOGIOS E RECLAMAÕES

O PFSS pretende criar mecanismo que permita aos utentes expressarem se foram ou não bem 
atendidos. Um mecanismo que permita a cada um contribuir para a melhoria dos serviços. Os 
cidadãos podem fazer queixas, comentários e dar opiniões aos implementadores de um dado 
serviço, além de possibilitar respostas por parte dos implementadores. Esse sistema tem os 
seguintes benefícios:

i) o aumento na responsabilidade e da prestação de contas do projecto, bem como no 
envolvimento e na confiança dos cidadãos; 

ii) a constante resolução de questões que surjam;
Esses elogios, reclamações, queixas, comentários podem ser feitos por escrito; pelo telefone 
ou por qualquer outra forma adoptada pela unidade sanitária. 

Eles podem: 

• Estar relacionadas com o projecto em curso – PFSS
• Ser feitas por uma pessoa ou comunidade que julgue ter sido prejudicada;

Elas precisam:

• Identificar o objecto da queixa;
• Identificar a pessoa ou pessoas que estão apresentando a queixa e se esta deve ser tratada 

de forma confidencial;
• Especificar se a queixa está sendo apresentada por um representante de uma pessoa ou 

comunidade afectada pelo projecto;
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