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“Ao aproveitar o potencial dos 
agentes comunitários de saúde 

de forma plena, incluindo através da 
melhoria drástica das suas condições 
de vida e de trabalho, juntos podemos 
progredir no sentido de um sistema 

de cobertura universal e atingir 
as metas de saúde dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável.”

dr. tedros adhanom ghebreyesus, 
diretor-geral, oms

DIRETRIZES DA OMS 
SOBRE POLÍTICA 
DE SAÚDE E APOIO 
SISTÉMICO PARA 
A OTIMIZAÇÃO 
DE PROGRAMAS 
DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE 
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APROXIMAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE 
E COMUNIDADES 
A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e os seus Estados-
Membros comprometeram-se a 
progredir no sentido de atingir 
objetivos no âmbito da saúde, 
incluindo a cobertura universal 
para saúde (CUS) e o Objetivo 3 de 
Desenvolvimento Sustentável de 
“Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos 
e todas, em todas as idades”. 

Obstáculos à prossecução dos objetivos 
de saúde

• Falta de técnicos de saúde;

• Distribuição desigual de técnicos e unidades de saúde;

• Populações e comunidades mais vulneráveis sem acesso a serviços de saúde, 

• Baixa qualidade dos cuidados; e

• Técnicos de saúde com formação, supervisão e apoio insuficientes.

A Estratégia Global da OMS sobre Recursos Humanos para a Saúde: Força de Trabalho 
2030 incentiva os países a adotar um conjunto diversificado e sustentável de combi-

nação de competências, aproveitando o potencial de técnicos de saúde de base 

comunitária e nível intermédio, em equipas interprofissionais de cuidados primários.

Este documento tem por base documentação da OMS que sustenta, com base na 

evidência científica, orientações políticas de apoio a estratégias e investimentos 

nacionais para criar forças de trabalho em saúde, de base comunitária e adequadas 

aos objetivos pretendidos. 

O aumento na cobertura de serviços de saúde essenciais e a melhoria na equidade 

da cobertura, previstos em programas de agentes comunitários de saúde com bom 

desempenho, resultarão em menos doenças e mortes e na redução da incidência 

de doenças.

Bangladesh, junho de 2012. Um agente comunitário de saúde 
acompanha uma mãe grávida em um centro de saúde.  

© OMS / Yusuf Sumon
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Melhoria da saúde e resultados de desenvolvimento mais abrangentes

Como parte de esforços mais alargados para reforçar os cuidados 

de saúde primários e, de um modo geral, a força de trabalho 

em saúde, há um reconhecimento crescente de que os agentes 

comunitários de saúde (ACS) são eficazes na prestação de uma 

série de serviços de saúde preventiva, promocional e cura-

tiva. Os ACS podem contribuir para reduzir as desigualdades 

no acesso aos cuidados. 

Ao contratar membros dessas comunidades, o setor da saúde 

gera oportunidades de emprego qualificado, especialmente 

para as mulheres, contribuindo para a criação de emprego e 

crescimento económico e promovendo assim resultados de 

desenvolvimento mais abrangentes. 
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Serviços de cuidados primários de saúde para os quais há alguma evidência de eficácia dos ACS

Maternal & 
newborn health

Saúde materno-infantil 
Redução da natalidade e morbilidade neonatal 
através de cuidados domiciliários curativos e 

preventivos.

Promoção da adoção de comportamentos e 
serviços de saúde reprodutiva, materna, 

neonatal e infantil, incluindo 
cuidados pré-natais e promoção 

da amamentação

Saúde infantil
Aceitação da imunização, 
gestão integrada da doença 
neonatal e infantil (e.g. para a 
malária, pneumonia e diarreia)

Educação para a saúde

Doenças transmissíveis
Prevenção, diagnóstico, tratamento 
e cuidados em relação à malária e 
tuberculose

Aconselhamento, tratamento e cuidados 
em relação ao VIH/SIDA.

Controlo de doenças tropicais 
negligenciadas (úlcera de 

Buruli), prevenção da 
influenza.

Doenças não  
transmissíveis
Alteração de comportamentos (reeducação 
alimentar, atividade física)

Aumento da utilização de cuidados  
(rastreio do cancro, marcar e  
comparecer a consultas)

Gestão e cuidados da diabetes,  
hipertensão e asma

Trauma e  
cuidados  
cirúrgicos

Saúde pública e  
Segurança Global  
da Saúde
Prestação de serviços de 
intermediação cultural e  
promoção do acesso dos  
pacientes a cuidados em  
grupos sociais carenciados

Saúde mental
Prestação de cuidados psicossociais  
e/ou psicológicos para o tratamento e 
prevenção de perturbações mentais, 
neurológicas ou de abuso de substâncias

Saúde sexual 
e reprodutiva
Disponibilização de 
contraceção, aumento da 
aceitação do planeamento 
familiar
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Qual o propósito da OMS ao 
preparar estas diretrizes

Apesar do amplo reconhecimento e da evidência significativa do 

seu potencial positivo, o apoio aos ACS e a sua integração em 

sistemas de saúde e nas comunidades variam entre e dentro dos 

próprios países. Os exemplos de boas práticas não são neces-

sariamente replicados e as opções de política para as quais há 

maior evidência de eficácia não são adotadas de forma homo-

génea. Por outro lado, a prestação eficaz de serviços através dos 

ACS requer modelos, com base na evidência, para educação, 

mobilização e gestão destes técnicos de saúde.

Estas diretrizes têm por objetivo apoiar os governos nacionais e 

os parceiros nacionais e internacionais a melhorar a conceção, 

implementação, desempenho e avaliação dos programas de ACS, 

contribuindo assim para o cumprimento gradual da cobertura 

universal.

Estas diretrizes têm como foco principal os ACS (tal como defi-

nidos segundo a Classificação Internacional Tipo das Profissões 

da Organização Internacional do Trabalho), sendo também rele-

vantes e aplicáveis a outros tipos de técnicos de saúde de base 

comunitária. As recomendações das presentes diretrizes são 

relevantes para os sistemas de saúde de todos os países, inde-

pendentemente do nível de desenvolvimento socioeconómico.

Adoção de uma abordagem 
sistémica em saúde

Estas diretrizes visam apoiar os diferentes países na conceção, 

implementação, avaliação e sustentabilidade eficaz de 

programas de agentes comunitários de saúde. As recomenda-

ções políticas incluídas nestas diretrizes foram desenvolvidas 

utilizando a metodologia da OMS, incluindo a análise do estado 

da arte das evidências científicas, análise essa complementada 

por avaliações de viabilidade e aceitabilidade das opções de polí-

tica recomendadas. Recorrendo a uma abordagem sistémica em 

saúde, as diretrizes agrupam tópicos e recomendações em três 

grandes categorias de políticas de intervenção destinadas aos 

ACS, focando-se na sua: 

•	  seleção, educação e certificação;

•	 2 gestão e supervisão; e

•	 3  integração em e apoio dos sistemas de saúde e 
comunidades.

Mianmar, novembro de 2016. Um agente 
comunitário de saúde fornece informações 
sobre educação em saúde para os resi-
dentes.

© OMS / Vlad Sokhin
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RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS

Seleção, formação e certificação de ACS

Os programas de ACS devem selecionar ACS com base em crité-

rios tais como: o nível de escolaridade, pertença e aceitação pela 

comunidade, características pessoais e equidade de género. A 

formação pré- serviço deve ser adaptada ao contexto, tanto em 

termos de conteúdo como de duração, com base nas funções 

e responsabilidades previstas, bem como nas competências de 

base. A formação deve contrabalançar conhecimentos teóricos e 

competências práticas e ter como objetivo desenvolver compe-

tências técnicas para prevenir e tratar doenças, bem como 

competências orientadas socialmente para promover o empenho 

de pacientes e comunidades de forma eficaz. Após a conclusão 

com êxito da formação pré-serviço, a certificação com base 

em competências pode melhorar a qualidade dos cuidados, 

influenciar a motivação dos ACS e melhorar as perceções da 

comunidade.

Diretrizes da OMS sobre política de saúde e apoio sistémico para a otimização de programas de agentes comunitários de saúde – principais destaques 

Seleção 
• Definir níveis mínimos de educação;
• Definir pertença e aceitação por parte da comunidade como requisito;
• Avaliar capacidades e competências pessoais; e
• Aplicar equidade de género adequada ao contexto.

Oferecer certificação formal com base em competências  
após a conclusão com êxito da formação.

Modalidades 
de formação

• Conjugar teoria e prática;
• Utilizar modo presencial e e-learning; e 
• Dar formação na ou perto da comunidade.

Currículo para 
desenvolvimento 
de competências 

• Dar formação em serviços preventivos, promocionais, diagnósticos, tratamento  
e cuidados esperados;

• Destacar o papel e a ligação ao sistema de saúde; e
• Incluir competências transversais e interpessoais.

Duração da 
formação  
pré-serviço 

• Com base nas funções e responsabilidades dos ACS;
• Avaliar conhecimentos pré-existente; e
• Integrar requisitos institucionais e operacionais.

1
2
3
4
5
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Gestão e supervisão de ACS

As funções normais de gestão de recursos humanos, apesar de 

aplicadas de forma rotineira a técnicos de saúde qualificados na 

maioria dos países, variam significativamente quando aplicadas a 

ACS. A eficácia dos programas de ACS exige apoio sustentável de 

e integração em sistemas e planos de saúde locais e nacionais, 

incluindo: supervisão de apoio que resolve problemas e melhora 

competências; remuneração adequada dos ACS, compatível com 

o trabalho realizado; contratos por escrito estipulando funções, 

condições de trabalho e direitos; e potencial de oportunidades de 

progressão na carreira.

Diretrizes da OMS sobre política de saúde e apoio sistémico para a otimização de programas de agentes comunitários de saúde – principais destaques 

Supervisão 
de apoio

• Definir em proporção adequada nº de supervisores por ACS;
• Formar e dar recursos aos supervisores para que façam avaliações de desempenho e dêem 

feedback de forma pertinente e regularar; e
• Utilizar instrumentos de supervisão, dados e feedback para melhorar a qualidade.6

Remuneração
• Incluir recursos para incentivos ao planeamento de recursos do sistema de saúde; e
• Oferecer um pacote financeiro comensurável com as exigências, complexidade, carga 

(número de horas), formação e funções dos ACS.7
Acordos de 
contratação

• No caso de ACS remunerados, estabelecer acordos com estipulação de funções, 
responsabilidades, condições de trabalho, remuneração e direitos laborais.8

Progressão 
na carreira

• Criar trajetos para aquisição de outras qualificações na área da saúde ou de progressão de 
funções dos ACS;

• Reter e motivar ACS através da articulação do desempenho com oportunidades; e
• Eliminar obstáculos regulamentares e legais.9
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Meta da 
dimensão 
da população

• Avaliar a dimensão da população, epidemiologia e barreiras geográficas e de acesso; e
• Anticipar cargas previstas de trabalho dos ACS, incluindo natureza e exigência de tempo dos 

serviços prestados.

Envolvimento 
comunitário

• Envolver as comunidades na seleção de ACS e promover a utilização do programa; e
• Envolver representantes comunitários relevantes no planeamento, estabelecimento de 

prioridades, monitorização, avaliação e resolução de problemas.

Tipos de ACS

• Adotar modelos de prestação de serviços, que incluam ACS, com tarefas de caráter geral 
enquanto parte de equipas integradas de prestação de cuidados de saúde primários; e

• ACS com tarefas mais diferenciadas para desempenhar um papel complementar com base 
nas necessidades de saúde da população, contexto cultural e configuração da força de 
trabalho.

Recolha e 
utilização 
de dados 

• Capacitar ACS para recolher, compilar e utilizar dados de saúde em atividades de rotina;
• Formar ACS e dar feedback com base nos dados; e
• Minimizar sobrecarga de relatórios, reconcilizar requisitos e garantir confidencialidade e 

segurança dos dados.

Mobilização 
de recursos 
comunitários

• ACS para identificar as necessidades da comunidade e desenvolver respostas adequadas;
• ACS para captar e mobilizar recursos locais; e
• ACS para apoiar a participação comunitária e ligações ao sistema de saúde.

Rede de 
abastecimento 

• Garantir produtos e consumíveis adequados e com garantia de qualidade aos ACS em toda a 
rede de abastecimento em saúde; e

• Desenvolver competências dos funcionários do sistema de saúde para gerir a rede de 
abastecimento, incluindo produção de relatorios, supervisão, gestão de equipa e saúde 
móvel (mHealth).

Integração em sistemas de saúde e conquista de apoio comunitário

Os programas de ACS são eficazes quando integrados nas 

comunidades que servem e nos sistemas de saúde que unem. 

A otimização do valor e do impacto dos programas de ACS 

exige planeamento, implementação e avaliação adequada dos 

resultados, bem como recursos e materiais adequados. O envol-

vimento das comunidades na definição de necessidades, seleção 

e responsabilização dos ACS e na mobilização de recursos locais 

pode melhorar a satisfação e apropriação por parte da comuni-

dade, bem como a motivação e o desempenho dos ACS. 

Diretrizes da OMS sobre política de saúde e apoio sistémico para a otimização de programas de agentes comunitários de saúde – principais destaques 
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FACILITADORES DE IMPLEMENTAÇÃO 
EFICAZ DAS POLÍTICAS DE ACS

Jordan, 2016. Um agente 
comunitário de saúde no 
campo de refugiados de 
Zatari trata um paciente.

© OMS / Tania Habjouqa

Adaptação das opções de política de ACS ao contexto

As diretrizes, que utilizam uma abordagem sistémica integrada 

na conceção de programas de ACS, constituem um conjunto de 

recomendações políticas interligadas e não um trajeto rígido. As 

recomendações não devem ser consideradas de forma isolada. 

Realça-se a necessidade de coerência interna e de consis-

tência entre diferentes políticas, uma vez que estas representam 

aspetos relacionados e interligados que se complementam e se 

podem fortalecer mutuamente. 

As opções e recomendações necessitam, assim, de serem adap-

tadas e contextualizadas à realidade de cada sistema específico 

de saúde. O papel dos ACS deve ser enquadrado no quadro geral 

e nos requisitos de cada sistema de saúde e os programas de 

ACS devem estar alinhados com os serviços de saúde e polí-

ticas relativas à força de trabalho em saúde, de cada país ou 

tutela. As diretrizes propõem as práticas recomendadas a consi-

derar na adaptação dos programas de ACS ao contexto, criando 

contribuições sustentáveis e ligações entre sistema de saúde e 

comunidades.

Diretrizes da OMS sobre política de saúde e apoio sistémico para a otimização de programas de agentes comunitários de saúde – principais destaques 
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Atividades de linha de base: 

• Análise das necessidades de saúde da população;

• Avaliação das capacidades do sistema de saúde; e

• Análise das consequências e implicações gerais da força de 

trabalho em saúde.

Análise dos direitos e perspetivas 
dos ACS 

Ao identificar as características ideais de um programa de ACS, 

dever-se-ão ter em conta não só as tradicionais medidas de 

desempenho focadas no desempenho, resultados e impacto dos 

serviços de saúde, mas também os direitos laborais dos próprios 

ACS, incluindo condições de trabalho dignas e em segurança e 

ausência de todos os tipos de discriminação, coerção e violência.

As vozes e perspetivas dos ACS devem estar representadas no 

diálogo sobre políticas quando se discutem e definem políticas 

que lhes dizem respeito.

Integração do programa de ACS no 
sistema de saúde

O papel dos ACS deve ser definido e apoiado com o objetivo 

global de melhorar constantemente a equidade, qualidade dos 

cuidados e segurança do paciente. Para perceber as potenciais 

contribuições dos programas de ACS para o sistema de saúde é 

necessário incluí-los nos recursos humanos para planeamento e 

orçamentação da saúde.

Os responsáveis pelo planeamento devem adotar uma abordagem 

sistémica integrada, tendo em consideração as capacidades do 

sistema de saúde e as necessidades da população e enquadrar 

o papel dos ACS no âmbito dos outros técnicos de saúde, a fim 

de integrar programas de ACS de forma adequada no sistema 

geral de saúde.

Por conseguinte, estas diretrizes reiteram e reforçam o princípio 

de que os países devem conceber planos relativos à sua força 

de trabalho em saúde como um todo, em vez de segmentarem 

planos e a correspondente programação e esforço financeiro, por 

grupos ocupacionais individuais, resultando num risco de frag-

mentação, ineficiência e a inconsistência das políticas.

Investimento em programas de ACS

Os técnicos de saúde constituem um investimento 

fundamental necessário para atingir o Objetivo 3 

de Desenvolvimento Sustentável “Assegurar uma 

vida saudável e promover o bem-estar para todos 
e todas, em todas as idades”. A mobilização de 

ACS está identificada como uma abordagem com boa relação 

custo-eficácia. As opções de políticas recomendadas nestas 

diretrizes têm, de forma agregada, implicações de custo consi-

deráveis, requerendo, para tal, financiamento específico a longo 

prazo. Vários países, independentemente do nível de desenvol-

vimento socioeconómico, incluindo países de baixo rendimento, 

já demonstraram ser possível priorizar os investimentos em 

iniciativas de ACS de grande escala. Em contextos onde isto é 

relevante, os parceiros do desenvolvimento e os financiadores 

externos deverão fazer um esforço de coordenação do seu apoio 

aos programas de ACS e alinhá-lo com políticas públicas e 

sistemas nacionais de saúde.

“A atenção primária à saúde... 
envolve tanto o nível local quanto os 

serviços de referência dos profissionais de 
saúde – médicos, enfermeiras, parteiras, 

auxiliares e agentes comunitários de 
saúde, conforme apropriado, bem 

como quando apropriado, praticantes 
tradicionais – todos social e tecnicamente 

preparados para trabalhar em equipe 
e responder às necessidades de saúde 

expressas pela comunidade.”

Declaração de Alma-Ata

Diretrizes da OMS sobre política de saúde e apoio sistémico para a otimização de programas de agentes comunitários de saúde – principais destaques 
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PERSPETIVANDO O FUTURO DOS ACS NA  
AGENDA DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

A evolução do papel dos ACS

As Diretrizes da OMS sobre política de saúde e apoio sistémico 
para otimização de programas de agentes comunitários de 
saúde foram apresentadas em outubro de 2018 na Conferência 

Global sobre Cuidados de Saúde Primários, que comemorou o 

40º aniversário da Declaração de Alma Ata, reconhecendo os 

agentes comunitários de saúde enquanto componente essencial 

dos cuidados primários. 

O papel dos ACS deve ser considerado numa perspetiva de longo 

prazo, na forma como os cuidados de saúde primários poderão 

evoluir nos próximos 40 anos. Para além de responder às neces-

sidades urgentes e imediatas dos sistemas de saúde, o papel 

dos ACS poderá, ao longo do tempo, evoluir em paralelo com as 

alterações no perfil epidemiológico da população e aos requisitos 

do sistema de saúde. Os elementos educativos, de certificação 

e de progressão de carreira dos programas de ACS devem ter 

em consideração estes fatores e cenários futuros, tendo em 

vista garantir a empregabilidade destes técnicos de saúde a 

longo prazo, ou tendo uma estratégia de saída que considere os 

ACS como cidadãos e trabalhadores com direitos e os trate com 

dignidade.

Diretrizes da OMS sobre política de saúde e apoio sistémico para a otimização de programas de agentes comunitários de saúde – principais destaques 

RDC, junho de 2017. 
Um agente comuni-
tário de saúde usa um 
teste de diagnóstico 
rápido para detectar 
a malária em uma 
menina com febre.

© OMS / Griff Tapper
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Partilha de conhecimento e oportunidades de investigação

Foram identificadas evidências para fazer recomendações de polí-

ticas no âmbito da maioria dos tópicos discutidos nas diretrizes. 

No entanto, foram identificadas, em várias ocasiões, lacunas 

importantes, no que diz respeito ao rigor da evidência das revi-

sões sistemáticas. As atividades de investigação realizadas para 

sustentação destas diretrizes identificaram evidências muito 

limitadas em algumas áreas (na certificação ou contratação e 

progressão na carreira dos ACS, tipologia adequada e dimensão-

-alvo da população). Na maioria das áreas de política avaliadas, 

concluiu-se haver alguma evidência de eficácia de estratégias 

globais (por exemplo, ensino com base em competências, super-

visão de apoio e remuneração). No entanto, esta evidência nem 

sempre se revelou suficientemente minuciosa para recomendar 

intervenções específicas, nomeadamente quais as aborda-

gens educativas, quais as estratégias de supervisão, ou quais 

os pacotes de incentivos financeiros e não financeiros mais ou 

menos eficazes. Outras lacunas na evidência incluem a ausência 

de avaliações económicas das várias intervenções e a impor-

tância de monitorizar a eficácia das políticas ao longo do tempo, 

através de estudos longitudinais a longo prazo. 

Estes resultados oferecem uma oportunidade para definir as 

prioridades futuras de investigação no âmbito da integração de 

programas de ACS nos sistemas de saúde.

Diretrizes da OMS sobre política de saúde e apoio sistémico para a otimização de programas de agentes comunitários de saúde – principais destaques 

Papua Nova Guiné, 
setembro de 2018. Após 
um surto, as equipes de 
saúde da comunidade 
realizam campanhas 
de conscientização e 
imunização contra a 
pólio. 

© FICV / Dwi Handayani
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Aja!
 ✔ Contacte a OMS para dialogar sobre políticas 

ou para assistência técnica ao planeamento, 
implementação ou avaliação de programas de 
ACS. 

 ✔ Partilhe as suas experiências através da 
Plataforma de ACS da Rede de Força de 
Trabalho Global em Saúde.

 ✔ Lidere a lista de países que se comprometem a 
implementar as diretrizes.

 ✔ Torne-se campeão! Adira à OMS na 
reorientação dos esforços para assegurar que 
todos, em qualquer parte do mundo possam 
disfrutar do mais alto nível possível  
de saúde.
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