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DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE



A JICA é o órgão do Governo Japonês responsável pela 
implementação da Assistência Oficial para o Desenvolvimento 
(ODA) que apoia o crescimento e a estabilidade socioeconômica 
dos países em desenvolvimento com o objetivo de contribuir para 
a paz e o desenvolvimento da sociedade internacional. Com uma 
rede de escritórios que se estende por quase 100 países, a JICA 
presta assistência a mais de 150 países no mundo todo.

A JICA é o órgão do Governo Japonês responsável pela 
implementação da Assistência Oficial para o Desenvolvimento 
(ODA) que apoia o crescimento e a estabilidade socioeconômica 
dos países em desenvolvimento com o objetivo de contribuir para 
a paz e o desenvolvimento da sociedade internacional. Com uma 
rede de escritórios que se estende por quase 100 países, a JICA 
presta assistência a mais de 150 países no mundo todo.



https://www.infoplease.com/atlas/asia/japan-map





JICA OKINAWA





“Atividades de Saúde Pública para o 
Fortalecimento da Saúde Materno

• 7 semanas
• 7 enfermeiras
• 5 países : Angola, 

Brasil, Guiné-Bissau, 
Moçambique e São 
Tomé e Príncipe

“Atividades de Saúde Pública para o 
Fortalecimento da Saúde Materno-Infantil "
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Universidade de Universidade de Ryukyu
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1. Ciclo PDCA
2. Ênfase em Ações 

Preventivas
3. Coordenação de 

Atividades 
Transversais
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Exame de Saúde para criançasExame de Saúde para crianças









Sistema de Cuidado Baseado na Comunidade

Visita domiciliar 
Objetivos:
Melhorar o padrão de saúde da comunidade inteira da 
área alvo;
Apoiar o auto-cuidado.
Obrigatória por Lei – Puérperas e 
promotoras de saúde materno

Sistema de Cuidado Baseado na Comunidade

Melhorar o padrão de saúde da comunidade inteira da 

Puérperas e RNs – parteiras e 
promotoras de saúde materno-infantil.



Promotoras de Saúde MaternoPromotoras de Saúde Materno-infantil Voluntárias



Consulta de Enfermagem

• Identifica forças para resolver os problemas
potenciais.

• Incentiva a resolução dos problemas.
• Baseada em relacionamento de confiança.
• Utiliza email, telefone  e redes sociais.

Consulta de Enfermagem

Identifica forças para resolver os problemas- focada nos 

Incentiva a resolução dos problemas.
Baseada em relacionamento de confiança.

, telefone  e redes sociais.



Grupos de Apoio
Membros com situações semelhantes:
Exemplo: mães de filhos portadores de Síndrome de Down, grupos 
de pais, gestantes, educação nas escolas(kami
Uns apoiam os outros.

Grupos de Apoio

Exemplo: mães de filhos portadores de Síndrome de Down, grupos 
de pais, gestantes, educação nas escolas(kami-shibai)
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Casa de parto











Aprendizados ....
• Promoção à Saúde como prioridade, com atuação das enfermeiras de 

saúde pública;
• Potencial da Comunidade para saúde pública;
• Potencial do Voluntariado para saúde materno
• Importância da educação e distribuição de renda na qualidade de vida da 

população;
• Análise de problemas com ferramentas pode ser útil para realizar 

medidas eficazes;
• Utilizar tecnologias com eficiência e consistentemente;
• Podemos ir mais longe no Brasil com o que já temos HOJE.
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Potencial da Comunidade para saúde pública;
para saúde materno-infantil;

Importância da educação e distribuição de renda na qualidade de vida da 

Análise de problemas com ferramentas pode ser útil para realizar contra-

Utilizar tecnologias com eficiência e consistentemente;
Podemos ir mais longe no Brasil com o que já temos HOJE.




