RE F ORÇ O DAS ESTRU TU RAS DE SAÚ DE DE IN ICIATIVA COMUNITÁR IA NA
REGIÃ O DE C ACHEU – MU TUALI DADE DE SAÚ DE E CENTRO COMUNITÁR IO
DE S A Ú DE M ATERN O IN FAN TIL DE SÃO DOM IN G OS
Com base na experiência de trabalho da VIDA no âmbito da saúde comunitária e materno-infantil
na Guiné-Bissau, pretendemos contribuir para o fortalecimento de duas estruturas de iniciativa
comunitária que servem as aldeias isoladas do norte da Guiné-Bissau - o Sistema de Mutualidade
de Saúde e o Centro Comunitário de Saúde Materno Infantil de São Domingos - em conjunto com
a HELPO, para que se tornem referências a nível do país.

• Associados mutualistas e membros
dos 9 comités gestão
• Mulheres em idade fértil e crianças <5
anos de S. Domingos, Suzana e Varela
• Populações das AS de Suzana e Varela
• Técnicos de saúde das AS de S.
Domingos, Suzana e Varela
• Elementos equipa do CCSMI (MINSAP e
Associação Mulheres de S. Domingos)

PERÍODO DE EXECUÇÃO
Janeiro 2017 – Maio 2019
ENTIDADES FINANCIADORAS
• Camões, I.P.
• Fundação Calouste Gulbenkian

NOMES DAS INSTITUIÇÕES E
ORGANISMOS PARCEIROS
• HELPO
• Direção Regional de Saúde de Cacheu
• Associação de Mulheres de São
Domingos
• 9 Comités Gestão Mutualidade de
Suzana e Varela

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 320 868, 22

O n d e e s ta m o s

O BJETIVOS ESPECÍFICOS

O BJETIVO GERAL
GRUPOS-ALVO

Cacheu

Contribuir

para a redução da taxa de
mortalidade
materno-infantil
nas
Áreas
Sanitárias (AS) de São Domingos, Suzana e Varela

• Reforçar o sistema de mutualidade de saúde nas Áreas Sanitárias de Suzana e Varela

• Melhorar o sistema de gestão do Centro Comunitário Saúde Materno-Infantil de São Domingos (Centro e Farmácia Comunitária)
• Melhorar a qualidade da implementação do Pacote Mínimo de Atividades (PMA) em Estratégia Fixa (EF) e Avançada (EA)
dirigido às crianças menores de 5 anos, mulheres em idade fértil e grávidas do CCSMISD

RESULTAD OS /AT IV I DA DES
Criação e legalização da Associação Mutualista de Saúde (Suzana
e Varela)
• Encontro geral dos associados mutualistas de Suzana e Varela
para aprovação criação da Associação Mutualista, estatutos e regulamento
• Apoio no processo burocrático de legalização da Associação Mutualista de Suzana e Varela
Capacitação dos órgãos sociais da Associação Mutualista para
gestão e operacionalização diária do Sistema de Mutualidade de
Saúde
• Estudo sobre extensão e oferta de serviços de saúde alternativos
• 6 cursos teórico-práticos de formação aos órgãos sociais/equipa
da Associação Mutualista
• Acompanhamento/seguimento mensal dos elementos dos órgãos de gestão na operacionalização do sistema
Os associados mutualistas estão informados e a população sensibilizada para utilização do sistema Mutualidade de Saúde
• Elaboração e realização de um programa de comunicação,
divulgação e mobilização comunitária relativo às Mutualidades de
Saúde
• 3 encontros mensais nas 8 aldeias que integram Sistema
Mutualista
• 2 Assembleias Gerais da Associação Mutualista

Revisão, validação e implementação do protocolo de cogestão
tripartida (MINSAP, Comunidade ONGD VIDA) do CCSMISD e Farmácia Popular
• Diagnóstico sobre os procedimentos de gestão administrativa e
financeira em implementação no CCSMI e Farmácia
• Análise participada (DRS, VIDA e comunidade) dos constrangimentos e identificação de soluções/medidas corretivas
• Atelier de revisão, atualização e validação do protocolo de cogestão do CCSMISD e Farmácia Comunitária
• Apoio técnico à implementação do Protocolo e seguimento
mensal do mesmo
Implementação do plano de negócio para a Farmácia Popular
• Realização de 1 estudo para diversificação dos produtos (plano
de negócios) para venda na Farmácia Comunitária pertencente
ao CCSMI
• Aquisição de equipamento e materiais iniciais de puericultura e
pré-natal para a execução do plano de melhoria da farmácia
O PMA dirigido às crianças menores 5 anos (Atenção Integrada
das doenças da Infância, Vacinação e Nutrição), mulheres em idade fértil e grávidas é implementado em EF e EA com qualidade no
CCSMISD
• Criação do núcleo de formação em serviço (1 médico, 1
enfermeiro, 1 parteira, 1 nutricionista)

• Seguimento e monitoria mensal da qualidade de implementação
em EF e EA do PMA dirigido às crianças <5 anos (AIDI clínico, vacinação, nutrição, e sobrevivência da criança) e grávidas (CPN), e
MIF (PF) no CCSMISD (EF) e nas comunidades (EA)
• Apoio à planificação e implementação em EF e EA do PMA dirigido crianças <5 anos e grávidas no CCSMISD
• Aquisição de equipamentos (mobilidade) e materiais clínicos
para implementação do PMA dirigido crianças <5 anos, mulheres
em idade fértil e grávidas em EA
• Reabilitação e manutenção do CCSMISD
• Aquisição de materiais e equipamento apoio para implementação do programa de nutrição no CCSMISD
• Revisão e/ou criação das matrizes de sinalização e seguimento
dos casos de malnutrição
• Realização do despiste ativo e seguimento clínico de malnutrição nas crianças <5 anos em EA, EF e ao nível comunitário
• Realização de 6 ações formação/reciclagem aos ASC sobre alimentação da MIF, gestante, lactante e crianças <5 anos
• Realização sessões mensais de sensibilização sobre nutrição no
CCSMI (mães/famílias que recorrem ao Centro)
• Promoção do envolvimento do Comité Nacional Multissectorial
de Nutrição e das Instituições com a mesma linha de ação no
Programa de Acompanhamento Nutricional Materno-Infantil em
implementação no CCSMISD
• Workshop regional sobre a Ação pela Nutrição e divulgação de
resultados

