
Caminhos tecnológicos para os  
cuidados de saúde primários
Desenvolvendo trajectórias para que a população  
carente tenha mais acesso aos cuidados de saúde primários
A VillageReach desenvolve tecnologia adequada às condições locais para 
conectar pessoas, governos e trabalhadores de saúde. Isso permite que 
Ministérios da Saúde tenham acesso a dados precisos e úteis para a  
tomada de decisões. Sistemas de saúde alimentados por linhas directas  
de emergência, sistemas de voz interactivos e chatbots com inteligência 
artificial disponibilizam serviços de saúde até mesmo em comunidades  
menos acessíveis. A Chipatala Cha Pa Foni (unidade de saúde por telefone)  
no Malawi e o AlôVida em Moçambique representam o futuro dos cuidados  
de saúde primários, com profissionais a chegar a todos os lares.

Produtos para pessoas
Disponibilizando produtos de saúde quando e onde são necessários
Vinte anos de trabalho com os Ministérios da Saúde resultaram em nossa alta competência na  
construção de sistemas que de facto funcionam. Nosso conhecimento sobre o desempenho da 
cadeia de abastecimento permite-nos identificar as estratégias que melhoram a forma como 
produtos de saúde que salvam vidas chegam até a ultima milha. Ao juntar soluções de alta tecnologia 
e ao usar o conceito de ‘high touch’, desenvolvemos modelos adaptáveis que abordam os desafios 
únicos no contexto de cada país. Colaborando com o sector privado e os governos, introduzimos 
a terceirização para fortalecer as cadeias de abastecimento. Desenvolvemos líderes da cadeia de 
abastecimento que optimizam sistemas. Inovações tais como aeronaves não pilotadas (‘drones’) 
oferecem novos modelos de distribuição para atender ambientes desafiadores. E nos asseguramos 
de que os dados orientem a tomada de decisões em cada etapa do processo.

Impacto sustentável
A VillageReach trabalha com governos e o sector privado para impulsionar  
o impacto sustentável em larga escala.
A VillageReach apoia a incorporação de soluções no sector público por meio da cooperação 
com os governos, comunidades e o sector privado desde o início. Definimos transição como “o 
processo de integrar uma solução em sistemas de saúde existentes mantendo sua qualidade e 
impacto”. Acreditamos que a escala é atingida através de governos e mercados e projectamos 
soluções com esse objectivo em mente. Hoje em dia, muitas das soluções que a VillageReach 
desenvolveu estão sob gestão e propriedade dos Ministérios da Saúde e de seus parceiros.

Cuidados de 
saúde: entregues

A VillageReach transforma a prestação 
de cuidados de saúde para alcançar 
a todos. Nosso trabalho aumenta o 
acesso de 46 milhões de pessoas a 
cuidados de saúde de qualidade. 

Uma mãe espera para vacinar seu bebé 
durante a pandemia, na Unidade de Saúde 

Nkhunga no Distrito de Nkhotakota, no 
Malawi. Crédito da foto: Homeline Media.



Cadeia de 
abastecimento  

e logística
Ajudamos governos a 

implementar abordagens 
orientadas por dados 

para uma melhora 
abrangente da cadeia de 

abastecimento.

Tecnologia de  
saúde digital
Desenvolvemos 

tecnologias que melhoram 
as comunicações e  
o acesso aos dados  

de saúde.

Desenvolvimento 
da força de trabalho 

da saúde
Desenhamos abordagens 

práticas para lidar com 
as falhas nos recursos 
humanos e fortalecer 

as habilidades dos 
trabalhadores de saúde.

Análise de  
dados

Ajudamos governos e 
parceiros a entender 

dados de saúde 
complexos para fomentar 

a tomada de decisões 
e o desenvolvimento 

contínuo.
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Para responder à COVID-19, a VillageReach 
concentra-se no apoio às prioridades 
governamentais, flexibilizando-se conforme 
suas necessidades, enquanto responde às 
falhas criadas pela pandemia. Fortalecer 
sistemas de saúde tem sido o mesmo que 
adaptar soluções, incluindo:

Participar activamente nos esforços de 
resposta, planeamento e distribuição de 
vacinas dos nossos principais países.

Proteger agentes de saúde comunitários  
com equipamentos de protecção individual.

Conduzir o aprendizado via telefone para 
milhares de trabalhadores da saúde.

Difundir informações precisas para a  
prevenção e tratamento do vírus.

Construir com base no que 
sabemos que funciona

villagereach.org
info@villagereach.org

Vivemos e trabalhamos em muitos países, e nossos escritórios estão localizados na 
República Democrática do Congo, Malawi, Moçambique e nos Estados Unidos.

A nossa equipa de especialistas
A VillageReach conta com 165 profissionais, unidos pela visão de um 
mundo em que cada pessoa tenha os cuidados de saúde necessários 
para viver bem. Nosso conhecimento permite-nos elaborar uma 
gama de soluções:

Raphael Salanga, Auxiliar de Vigilância da 
Saúde, Unidade de Saúde de Nkhunga, 

Distrito de Nkhotakota, Malawi. Crédito da 
foto: Homeline Media


