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Áreas de Enfoque - Saúde de mães e filhos 

O Rotary proporciona assistência médica de alta qualidade a mães e filhos em condições vulneráveis 

para que possam viver mais e crescer mais fortes. 

Nós ampliamos o acesso aos cuidados médicos para que mães e filhos tenham a oportunidade de um 
futuro saudável. Estima-se que 5,9 milhões de crianças menores de cinco anos morrem anualmente 
devido a desnutrição, falta de assistência médica e condições precárias de saneamento – problemas que 
podem ser completamente evitados. 

COMO O ROTARY FAZ ACONTECER 

Oferecemos educação, vacinas, kits para partos e clínicas móveis. Ensinamos mulheres a evitarem a 
transmissão do vírus HIV para seus bebês, amamentarem e protegerem a si e a seus filhos de doenças. 

PROGRAMAS SUSTENTÁVEIS 
Nossos programas com foco na mulher aumentam o acesso a profissionais qualificados da área de 
saúde, como médicos, enfermeiras, parteiras ou agentes de saúde. 
PARTOS SEGUROS 
Os rotarianos distribuem kits higiênicos e treinam agentes de saúde para garantir que os partos sejam 
seguros. 
INICIATIVAS DURANTE O PRIMEIRO ANO DE VIDA 
Nossos associados ensinam as mães a amamentar, promovem a importância da vacinação e de 
consultas médicas periódicas, e distribuem mosquiteiros tratados com inseticida. 

NOSSO IMPACTO NA VIDA DE MÃES E FILHOS 

Por meio de apoio e treinamento para que as comunidades possam oferecer assistência materno-
infantil, a Fundação Rotária ajuda mães e filhos carentes. 

O Rotary possibilita coisas incríveis: 

Clínicas móveis de pré-natal 

Como o Haiti tem o maior índice de mortalidade materno-infantil de todo o Hemisfério Ocidental, o 
Rotary forneceu um jipe completamente equipado para voluntários e parteiras atenderem mães e 
crianças de áreas distantes. 

Automóvel para detecção de câncer 

Rotarianos forneceram uma unidade móvel para diagnóstico de câncer e deram treinamento sobre o 
assunto na área de Chennai, na Índia, que por falta do diagnóstico nos estágios iniciais da doença tem 
registrado um alto índice de mortalidade de mulheres por câncer da mama e cervical.  

Prevenção de lesões e mortes 

Nossos associados lançaram um programa piloto de cinco anos, no valor de US$3 bilhões, 

para proteger mães e filhos durante partos domiciliares. Desde 2005, eles também fizeram 1.500 

cirurgias de fístula obstétrica – 500 a mais do que a meta inicial – restaurando a dignidade e 

esperança de diversas mães. 

Fonte: https://www.rotary.org/pt/our-causes/saving-mothers-and-children 

https://rotaryservice.wordpress.com/2016/04/04/rotarys-commitment-to-saving-mothers-and-babies/
https://rotaryservice.wordpress.com/2016/04/04/rotarys-commitment-to-saving-mothers-and-babies/
https://www.rotary.org/pt/empowering-mothers-preventing-injuries
https://www.rotary.org/pt/our-causes/saving-mothers-and-children


Detalhamento de Ações: SAÚDE MATERNO-INFANTIL: O Rotary apoia treinamento e práticas em 

saúde materno-infantil, incluindo redução da taxa de mortalidade entre menores de cinco 

anos de idade. 

 Propósito e metas: A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de saúde 

materno-infantil ao: 1. Reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças de menos de cinco 

anos; 2. Reduzir a taxa de mortalidade materna; 3. Facilitar o acesso a atendimento e 

tratamento médico essencial para mães e filhos; 4. Apoiar estudos ligados à saúde materno-

infantil.  

Parâmetros de elegibilidade: Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de 

enfoque saúde materno-infantil: 1. Pré-natal; 2. Trabalho de parto; 3. Fornecimento de 

equipamentos de pré-natal e atividades informativas para clínicas e hospitais; 4. Iniciativas de 

capacitação para profissionais e líderes da saúde, como médicos, enfermeiros, trabalhadores 

comunitários e parteiras; 5. Iniciativas de capacitação para ajudantes de parto; 6. Atividades 

educacionais de pré-natal e criação de filhos para pais ou guardiães; 7. Iniciativas que 

expandam ou melhorem trabalhos comunitários relativos à saúde de mães e filhos; 8. 

Orientação e acesso a controle da natalidade, planejamento familiar, iniciativas de prevenção 

ou redução de doenças, como HIV/aids e papilomavírus humano (HPV); 9. Orientação e 

treinamento sobre saúde sexual, principalmente entre meninas adolescentes; 10. Equipes de 

formação profissional com enfoque em educação e treinamento nas áreas acima, seja em 

benefício do público em geral ou de profissionais e líderes da saúde(11).  

Bolsas de pós-graduação em programas ligados à saúde materno-infantil; 12. Imunizações para 

crianças abaixo de cinco anos de idade; 13. Imunizações para meninas e mulheres; 14. 

Intervenções médicas para o combate da pneumonia, diarreia, malária e sarampo para mães e 

filhos abaixo de cinco anos de idade; 15. Intervenções médicas para reduzir o impacto de 

doenças sexualmente transmissíveis em mulheres, como HIV/aids, câncer cervical, gonorreia, 

sífilis, etc. 16. Prevenção da transmissão do HIV de mães para filhos; 17. Promoção da 

amamentação e outras intervenções para combater a desnutrição; 18. Cirurgia da fístula; 19. 

Cirurgias ou tratamento para correção da fenda palatina; 20. Cirurgias vitais e para curar 

problemas congênitos que contem com o suporte da infraestrutura local de saúde e com o 

devido acompanhamento pós-operatório.  

Atividades nas categorias abaixo não se enquadram na área de enfoque saúde materno-

infantil e não são elegíveis a Subsídio Global: 1. Missões médicas que não forneçam 

capacitação relevante no país do projeto.  

Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso Subsídio 

Global é: 1. Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que 

o Rotary Club/distrito tiver concluído seu trabalho; 2. Mensurável – os parceiros podem 

selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque, constantes do Kit de 

Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios critérios para 

verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos; 3. Voltado à comunidade – elaborado com 

base nas necessidades reais identificadas pela própria comunidade; 4. Alinhado a uma área de 

enfoque – como definido nas diretrizes.  



Elementos de bolsa de estudos de sucesso Os seguintes itens são levados em consideração na 

outorga de Subsídio Global para financiamento de bolsa de estudos: 1. Experiência de trabalho 

do candidato com saúde materno-infantil; 2. Alinhamento do programa de estudos do 

candidato com saúde materno-infantil. Alguns exemplos de programas incluem epidemiologia, 

nutrição, saúde pública, promoção da saúde, enfermagem e estudos em medicina; Princípios 

gerais das áreas de enfoque (abril de 2016) 8 3. Planos de carreira do candidato em relação à 

saúde materno-infantil. 

Fonte: 

file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/Areas_of_Focus_Policy_Statements_pt%20(1).pdf 

 

 

 


