TA BANKA KU SAU DI II
PROGRAMA INTEGRADO PARA A RE DUÇÃO DA MORTALI DADE MATERNA
E INFANTIL NA GUINÉ-BISSAU
Este projeto dá continuidade à implementação da estratégia da saúde comunitária nas regiões de Cacheu e
Biombo, mantendo a parceria com as respetivas Direções Regionais de Saúde e UNICEF nos 3 últimos anos.
A estratégia consiste na manutenção e aperfeiçoamento do funcionamento da rede de Agentes de
Saúde Comunitária desenvolvida durante o anterior ciclo de projeto, colocando enfâse na qualidade das
informações, das intervenções, e no estudo holístico do seu impacto.

O BJETIVO GERAL

Contribuir para a implementação acelerada do plano operacional (POPEN)
para intensificar as intervenções de alto impacto na redução da mortalidade
materna, neonatal e infantojuvenil na Guiné-Bissau.

O BJETIVO ESPECÍFICO
• Aumentar o acesso e a utilização dos cuidados de saúde materna, neonatal

e infantojuvenil nas regiões de Cacheu e Biombo.

GRUPOS-ALVO
• 199.940 habitantes da Região de Cacheu
• 100.524 habitantes da Região de Biombo
(total de 300.464 habitantes)
PERÍODO DE EXECUÇÃO
1 Setembro 2017 - 30 Novembro 2019
ENTIDADES FINANCIADORAS
• UNICEF
• Camões, I.P.
NOMES DAS INSTITUIÇÕES
OU ORGANISMOS PARCEIROS
• Ministério da Saúde Pública
• Direção Regional de Saúde de Biombo
• Direção Regional de Saúde de Cacheu
• UNICEF
• Delegação da União Europeia
VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 1 192 068,00

G LO SSÁRIO
ASC - Agentes de Saúde Comunitária
MIF - Mulher em Idade Fértil
AS - Área Sanitária
PMA - Pacote Mínimo de Atividades
EF - Estratégia Fixa: PMA é oferecido nos
centros de saúde e hospitais.
EA - Estratégia Avançada: PMA é oferecido
através da deslocação de técnicos saúde
às tabancas/bairros.

RESULTAD O S/ AT I VI DADES
Medicamentos essenciais (ME) e materiais clínicos estão
disponíveis para a oferta dos cuidados de saúde ao nível
comunitário
• Apoio à Cecome Regional na gestão do pacote de ME, dos
métodos contracetivos e dos materiais clínicos do nível
comunitário.
• Reposição de stock mínimo mensal de ME, métodos contracetivos
e materiais clínicos dos ASC nas reuniões de coordenação nas AS.
As 16 PFE são promovidas e o Pacote Mínimo de Atividades é
oferecido na Estratégia Avançada
• Formação de 28 Supervisores de ASC.
• 801 ASC formados (em Cacheu, 537; em Biombo, 264).
• Recenseamento anual da população e desenvolvimento de um
sistema de informação geográfica dos agregados familiares nas
regiões.
• Visita mensal do ASC aos Agregados Familiares da sua
responsabilidade.
• Avaliação e seguimento das crianças <5 anos que se encontram
em tratamento para a Diarreia, Paludismo Simples e Pneumonia.

Cacheu

Biombo

O n d e e s ta m o s

Para a consecução de cada um dos Resultados Gerais, algumas das atividades a serem realizadas
• Ensino às mães sobre os cuidados às crianças com Diarreia,

• Visitas domiciliares às crianças 6-59 meses de idade para

Paludismo Simples e Pneumonia.
• Avaliação do recém-nascido e ensino à família sobre os cuidados
essenciais.
• Identificação das crianças que não estão completamente
vacinadas e sensibilização para o cumprimento do calendário
nacional de vacinação.
• Vacinação das crianças <1 ano no âmbito da Estratégia Fixa (EF)
e Estratégia Avançada (EA).
• Realização da consulta pré-natal às mulheres grávidas através
da EF e EA.
• Sensibilização e vigilância do cumprimento das 4 consultas
mínimas pelas grávidas e para a realização do parto no CS ou
hospital mais próximo, durante as visitas ao AF.
• Criação e sensibilização de grupos de mulheres nas tabancas e/
ou bairros.
• Identificação dos sinais de perigo nas grávidas e crianças <5
anos e encaminhamento para o CS ou Hospital.
• Sensibilização das MIF, famílias e líderes comunitários para
utilização de métodos contracetivos disponibilizados ao nível
comunitário.
• Implementação do Pacote Mínimo de Atividades nas saídas de
EA planificadas por Área Sanitária.

despiste dos casos de desnutrição moderada e desnutrição
aguda grave e posterior encaminhamento.
• Listagem de todas as crianças dos 6 aos 59 meses e verificação
da administração de vitamina A e de desparasitante.

Os serviços de nutrição de qualidade dirigidos às mulheres
grávidas, lactantes e crianças menores de 5 anos, são reforçados
ao nível comunitário
• Sensibilização das mulheres grávidas e lactantes sobre a
amamentação exclusiva das crianças menores de 6 meses.
• Sensibilização às mães com crianças dos 6 aos 24 meses sobre
a introdução dos alimentos complementares e manutenção da
amamentação.

A Coordenação e gestão de actividades de saúde, nutrição,
água e saneamento, dirigidas às crianças menores de 5 anos, é
reforçada em todas as AS das regiões
• Implementação do processo MobileMoney para o pagamento
dos incentivos dos ASC mensal e semestralmente.
• Reunião de Coordenação mensal dos ASC.
• Atelier anual de revisão dos microplanos para cada Área
Sanitária (ERS/RAS/Parceiros).
• Apoio à DRS na elaboração e implementação dos planos de
ação (anual e mensal).
• Apoio à DRS no tratamento de dados dos centros de saúde.
• Criação e apoio à gestão de um centro de processamento de
dados do nível comunitário nas DRS.
• Apoio à implementação da monitorização descentralizada
(Tanahashi) semestralmente.
A capacidade das comunidades, dos agregados familiares e
centros de saúde, no âmbito da água, higiene e saneamento,
é reforçada
• Organização de sessões práticas sobre o uso de latrinas nas
escolas, mercados e nas visitas domiciliares aos AF.
• Promoção da prática de lavagem das mãos com dipositivos de
água corrente e sabão ou cinza, nos AF.
• Sensibilização da comunidade sobre a protecção e higiene das
fontes de abastecimento de água.

