
RES U LTA D O S / AT I V I DA DES

Contribuir  para a implementação acelerada do Plano 
Operacional para a Transição da Escala Nacional (POPEN) 
para intensifi car as intervenções de alto impacto na 
redução da mortalidade materna e nas crianças menores 
de 5 anos na Guiné-Bissau

GRUPOS-ALVO

• 208.698 habitantes da Região de Cacheu 
• 86.689 habitantes da Região de Biombo 

(total de 295.327 habitantes)

PERÍODO DE EXECUÇÃO

1 Setembro 2013 - 28 Fevereiro 2017

ENTIDADES FINANCIADORAS

• UNICEF
• Camões, I.P.
• Fundação Calouste Gulbenkian

NOMES DAS INSTITUIÇÕES 

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• Programa Integrado para Redução 
Mortalidade Materno-Infantil (PIMI)

• Direção Regional de Saúde de Cacheu

• UNICEF

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 1 192 068,00

• Aumentar o acesso e a utilização dos cuidados 
de saúde de qualidade das crianças menores 
de 5 anos e grávidas das regiões de Cacheu 
e Biombo

Através da operacionalização de uma rede de Agentes de Saúde Comunitária que promovem as 16 Práticas 
Familiares Essenciais junto das famílias, pretendemos fortalecer a implementação nacional das intervenções de 
alto impacto, reconhecidas internacionalmente, ao capacitar a resposta da comunidade aos problemas de saúde, 
sobretudo às comunidades mais isoladas e fustigadas pela escassez de ação/recursos de um Estado frágil.
Com uma longa atuação na região de Cacheu, a VIDA tem desenvolvido um amplo trabalho na Saúde com a 

criação de modelos de gestão comunitários, capacitação de Técnicos de Saúde, construção e reabilitação de 
infraestruturas e acima de tudo responsabilização das comunidades pela sua própria saúde, estendendo com 
este projeto à região de Biombo.

O BJET I VO  GER A L

O n d e  e s ta m o s

O BJET I VO  ES P EC Í F I CO
• Administração de vitamina A às crianças dos 6-59 meses
• Desparatisação das crianças de 12-59 meses
• Realização de consulta pré-natal às grávidas através EA e EF
• Vigilância do cumprimento das 4 consultas mínimas pelas 
grávidas
• Encaminhamento grávidas para realização do parto no Centro 
Saúde mais próximo
• Distribuição de kits de parto pelos 27 Centros Saúde da região 
Cacheu e Biombo

Pelo menos 95% PFE são promovidas nos Agregados Familiares

• Recenseamento agregados familiares e sua redistribuição por 
ASC
• Reciclagem de ASC
• Pôr à disposição dos ASC as ferramentas e meios necessários 
para as suas atividades
• Formação de supervisores dos ASC
• Apoio à planifi cação de trabalho dos ASC
• Supervisão regular, integrada e formativa dos TS e ASC

80% dos serviços de saúde com implementação das Inter-

venções de Alto Impacto têm gestão e coordenação efi caz e 

efi ciente

• Apoio à Direção Geral de Saúde na elaboração dos planos de 
ação
• Apoio à gestão do pacote de medicamento essenciais dos ASC
• Reunião mensal de ASC por AS
• Apoio na introdução da monitorização descentralizada 
(Tanahashi)
• Melhorar sistema de colecta e análise de dados a fi m de obter 
indicadores do processo e da cobertura atingida 

Para a consecução de cada um dos Resultados Gerais, algumas das atividades a serem realizadas

30% do aumento da procura dos serviços de saúde com as 

Intervenções de Alto Impacto

• Recenseamento atualizado de todas as grávidas
• Visitas domiciliárias às mulheres que deram à luz e suas crianças
• Sensibilização às mães com crianças com 6 meses sobre 
introdução alimentos complementares e manutenção da 
amamentação até 24 meses
• Visitas domiciliares às crianças até 5 anos para monitorização 
do peso
• Pesagem das crianças até 5 anos no âmbito da EF e EA
• Encaminhamento dos casos de desnutrição
• Sensibilização dos agregados familiares para obtenção e uso de 
mosquiteiros impregnados
• Distribuição de mosquiteiros impregnados
• Promoção de atividades de Saneamento Total lideradeos pela 
Comunidade (STLC)
• Organização de sessões práticas sobre o uso de latrinas nas 
escolas, mercados e famílias
• Promoção da prática de lavagem das mãos
• Demonstração das formas de tratamento da água
• Sensibilização das comunidades para prevenção do VIH/SIDA
• Promoção da despistagem VIH nas grávidas e de métodos de 
prevenção
• Manutenção dos stocks de medicamentos essenciais
• Avaliação das crianças com suspeita de Infeção Respiratória 
Aguda, Paludismo e diarreia e seguimento das mesmas
• Identifi cação das crianças que não estão totalmente vacinadas 
e sensibilização às famílias da importância do cumprimento do 
calendário nacional de vacinação
• Vacinação das crianças <1 ano em EA e EF

TA B A N K A  KU  S A U D I


