A VillageReach é uma organização mundial de inovação na área de saúde que elabora,
desenvolve, testa e implementa novas soluções para responder as dificuldades e desafios no
sistema de saúde em ambientes de pobresa e poucos recursos. A nossa missão é de salvar vidas
e melhorar o sistema de saúde por meio de aumento na qualidade e acesso a cuidados de
saúde, para as populações e comunidades mais carenciadas.

Acesso

Um desafio a nível mundial
Por todo o mundo, mais de um
bilião de pessoas conta com
pouco ou nenhum acesso aos
cuidados de saúde e, em cada
ano 6,3 milhões de crianças
morrem, principalmente
de doenças preveníveis. A
maioria vive em Países de
Renda abaixo da Média (PRBM), onde a existência de limitações
em recursos e infraestrutura, impedem de forma significativa a
capacidade de ter-se acesso a serviços de saúde de qualidade. Se
bem que, têm sido efetuado enormes investimentos para levar a
estes países novos medicamentos, tecnologias e demais inovações
sanitárias. A nível mundial, continuam a constituir um desafio
importante, as barreiras à entrega destas inovações e à provisão de
serviços básicos de saúde.

A nossa abordagem
Inovação do sistémica de saúde,
alcançando as zonas remotas de
maior carência

Mais de uma década de estudo e trabalho em
comunidades de recursos reduzidos, pelo mundo
inteiro impulsiona a nossa abordagem—investimento
em inovações que abordem as necessidades
singulares de sistemas sanitários débeis, com
destaque para o reforço do “quilómetro mais remoto”
da provisão de cuidados de saúde. Nós elaboramos,
desenvolvemos, testamos e implementamos
novas sistemas, tecnologias e programas para
melhoramento dos resultados em termos de saúde,
pelo aumento do alcance e pelo realce da qualidade
dos cuidados de saúde. Enfocamos soluções que
abordem as barreiras mais críticas ao melhoramento
dos resultados em termos de saúde nestes ambientes:
ACESSO A
CUIDADOS DE
SAÚDE

DISPONIBILIDADE
DE INFORMAÇÃO

LIMITAÇÕES NOS
RECURSOS HUMANOS

FALTA DE
INFRA-ESTRUTURA

O nosso impacto:

Inovação nos lugares remotos de maior carência
O Sistema Dedicado de Logística
(SDL) introduz novas eficiências à cadeia de

abastecimento de vacinas de Moçambique,
dando como resultado, aumentos significativos
a nível de crianças integralmente vacinadas, uma
redução acentuada de rutura de stock e, custos
reduzidos. O SDL constitui um exemplo duma
nova abordagem na estratégia dum sistema de
cadeia de abastecimento que está atualmente a
ser adotada por outros países.

O Programa de Formação para
Assistente Farmacêutico em

Malawi está a desenvolver um novo quadro de
colaboradores da saúde de nível farmacêutico
básico, através de uma formação com dois anos
de duração, focalizada em melhorar a cadeia
de abastaecimento, prácticas de preparação de
medicamentos nas unidades em centros de saúde
rural. Até o ano de 2016 serão graduados 150
assistentes farmacêuticos.

O OpenLMIS é um software que funciona

como base para programação de código
aberto, criado e projectado para melhorar o
desempenho da cadeia de abastecimento, criando
automaticamente qualidade nos cuidados de
saúde de melhor qualidade. Sendo altamente
configurável e escalável, o sistema foi implantado
ou aplicado na Tanzania, Zâmbia e Moçambique.

Chipatala cha pa Foni (CCPF), ou
seja, Unidade Sanitária por Telefone,
trata-se do mHealth, uma solução inovadora
que conecta as comunidades ao sistema de
saúde resultando em um impacto comprovado
na reprodutiva materna e infantil. Atualmente
esta operando em quatro distritos, no presente
o Ministério da Saúde do Malawi está na fase de
planejamento para o aumento do CCPF a nível
nacional.

A nossa perícia
Apoio aos sistemas de saúde

A VillageReach têm uma experiência de mais de
uma década em criar e implementar sistemas
para a maximização da eficiência, na distribuição
de vacinas e outros medicamentos no sector
da saúde. Nós melhoramos os sistemas que
respondem pela distribuição de utensílios médicos
e medicamentos, como também o desenvolvimento de infraestruturas, o melhoramento e
eficiência na gestão de dados, identificação e
avaliação das limitações dos recursos humanos em
relação ao fornecimento de serviços (distribuição
de utensílios médicos e medicamentos).

Tecnologia de informação e
comunicação

A VillageReach projeta, testa, elabora e A
VillageReach projeta, testa, cria e implementa
tecnologias para solucionar os desafios por meio
de mHealth, aplicações em sistemas de gestão de
logística a nível empresarial e projeção de sistemas
de informação para o melhoramento e eficácia
na distribuição de medicamentos e utensílios
médicos..

Recursos humanos para a saúde

A VillageReach destaca-se pelo seu plano e
estratégia de identificar oportunidades de
formação de base no terreno, com a finalidade de
melhorar a prestação de serviços de saúde, e em
simultâneo trabalha para garantir que o pessoal da
saúde (colaboradores) e programas de extensão
de saúde tenham os dados e recursos necessários,
para a prestação de serviços eficaz aos pacientes.

Engajamento do sector privado

A Villagereach avalia as deficiências em
infraestrutura e trabalha no sector de saúde
pública, para desenvolver novas oportunidades
de engajamento do sector privado no negócio
social em novos empreendimentos, para apoiar as
necessidades nas áreas de energia, transporte e
comunicação.

Advocacia e gestão da mudança

Em todas áreas de perícia, a Villlagereach possui
experiencia em direcionar a nação local e
mundial em advocacia necessárias, para estimular
mudanças significativas na prestação de serviços
na área de saúde.

Reconhecimento

Dados rápidos

Empresário Social do Ano outorgado pela Fundação Schwab: Allen Wilcox
Prémio Gates por Inovação em Vacinas: Margarida Matsinhe
Prémio Skoll por Empreendedorismo Social: Acesso aos Cuidados e Tratamento de
Saúde
Tech Awards Laureate (Laureado pelos Prémios Tecnológicos): Tecnologia em prol
da humanidade

Constituída em 2001
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Com sede em Seattle, Washington nos EUA
Escritórios no campo em Moçambique e
no Malawi, em África
75 trabalhadores – 70% são cidadãos
africanos

