BACKGROUND

O ciclone Idai destruiu quase tudo no seu
caminho, causando inundações
devastadoras, daniﬁcando ou destruindo
mais de 90 instalações de saúde, e
afectando cerca de 1,85 milhões de
pessoas em todo o centro de
Moçambique.
No rescaldo de um desastre tão grande, e

durante a fase de recuperação, as
necessidades urgentes das mulheres e
raparigas afectadas pelo ciclone
continuaram a ser uma prioridade.
Milhares de mulheres e raparigas
necessitavam de acesso contínuo a
cuidados obstétricos e de recém-nascidos
de emergência e a outros serviços críticos
de saúde sexual e reprodutiva.

Com este material, o nosso hospital estará
mais bem equipado para atender casos
complicados localmente (em vez de
encaminhar pacientes para outros locais)
Manuela, Enfermeira de Saúde Materna e Infantil
na província de Sofala

ACERCA DO PROJECTO
Liderado pelo Governo de
Moçambique, o projecto
“Apoio às Mulheres e
Meninas Afectadas pelo
Ciclone Tropical Idai em
Moçambique”, ﬁnanciado pela
Agência de Cooperação para o
Desenvolvimento Internacional

da China (CIDCA), visa reforçar
a assistência obstétrica e
neonatal a mais de 460.000
mulheres e raparigas
afectadas pelo ciclone tropical
Idai na província de Sofala,
Moçambique.

As actividades do projecto incluem:

Como proﬁssional de saúde, depois do ciclone
Idai...foi difícil. Como proﬁssional de saúde focado
na vida de mulheres e raparigas, no primeiro dia
pensámos, "como é que este dia vai ser?" e
perguntámo-nos se chegaríamos ao dia seguinte...

● Aquisição de material médico essencial e salva-vidas e
equipamento de instalações de saúde;
● Formação de proﬁssionais de saúde sobre a utilização dos
artigos;
● Aumentar a consciência da comunidade através de
mensagens chave sobre a saúde das mulheres e a continuação
dos serviços de saúde que salvam vidas que são seguros e
conformes com a COVID-19.
ESTE PROJECTO VISA REFORÇAR E APOIAR
AS SEGUINTES ÁREAS:

Faustina, Enfermeira de Saúde Materna e Infantil
na província de Sofala

- SAÚDE MATERNA, INFANTIL E NEONATAL
- SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

- INVESTIR NA MÃO-DE-OBRA NO SECTOR DA SAÚDE
- QUALIDADE E DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS QUE SALVAM VIDAS

- REDUZIR A MORTALIDADE E MORBILIDADE MATERNAS
- REDUZIR AS LESÕES DE PARTO EVITÁVEIS, INCLUINDO A FÍSTULA OBSTÉTRICA
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