TIPTOP
Uma abordagem inovadora
para expandir a terapia
de prevenção da malária
na gravidez
As consequências devastadoras da malária afectam desproporcionadamente as
grávidas e respectivos filhos recém-nascidos. A redução da imunidade devido à
malária na gravidez leva a taxas mais elevadas de anemia materna grave e a baixo
peso à nascença. A malária na gravidez é responsável por 10 000 mortes maternas
e 100 000 mortes de recém-nascidos todos os anos. Apesar da disponibilidade de
intervenções e medicamentos económicos para prevenir a malária na gravidez,
uma elevada proporção das grávidas não tem acesso aos mesmos.
O Tratamento Preventivo Intermitente Transformativo (Transforming
Intermittent Preventive Treatment - IPTp) para uma Gravidez Óptima (Optimal
Pregnancy - TIPTOP) visa reduzir significativamente a malária na gravidez. Este
projecto de cinco anos financiado pela Unitaid ampliará o acesso das grávidas a
medicamentos contra a malária com sulfadoxina-pirimetamina (SP) de qualidade e que salvam vidas em
intervalos regulares durante a gravidez. O projecto TIPTOP terá impacto nos países visados ajudando os
governos a alargar o acesso a esta intervenção económica, o que levará a melhores resultados na saúde
materna e infantil.
A abordagem do projecto TIPTOP é simples e inovadora, introduzindo a distribuição de SP com garantia de
qualidade (GQ) ao nível da comunidade e expandindo a assiduidade nos cuidados pré-natais. O projecto,
gerido e implementado pela Jhpiego, reduzirá substancialmente as oportunidades perdidas pelas grávidas
elegíveis em receber SP, ajudando a alcançar as mais vulneráveis em quatro países africanos: a República
Democrática do Congo, Madagáscar, Moçambique e Nigéria.
A Jhpiego fez uma parceria com o Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), o qual liderou as
componentes de investigação e avaliação do projecto. As duas organizações também irão colaborar com a
Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Medicines for Malaria Venture de modo a alcançarem os resultados
desejados para o projecto.
A abordagem TIPTOP é concebida para a sustentabilidade, reconhecendo que o sucesso do projecto será
realizado quando os países forem capazes de expandir este modelo baseado na comunidade. O projecto
TIPTOP vai apoiar os Ministérios da Saúde e fazer a coordenação em estreita colaboração com as principais
partes interessadas que apoiam a implementação da malária na gravidez em cada país por forma a criar uma
plataforma que tenha êxito a longo prazo.

Este projecto marcante de 5 anos vai:

Gerar Provas

Alargar a Cobertura de IPTp

Aumentar a Procura

Gerar provas que informem
alterações nas recomendações
políticas na África Subsariana para a
Organização Mundial de Saúde
(OMS).

Introduzir e preparar o caminho
para o alargamento da distribuição
comunitária do tratamento
preventivo intermitente
(IPTp) com SulfadoxinaPirimetamina (SP) com
garantia de qualidade (GQ).

Introduzir e aumentar a procura
de SP com garantia de qualidade
(GQ).

O projecto TIPTOP terá impacto nos países visados e a nível regional ajudando os países a alargar
significativamente a cobertura de SP. Esta abordagem inovadora baseada na comunidade promove a
assiduidade precoce e abrangente nos cuidados pré-natais. A abordagem reforça as novas recomendações de
cuidados pré-natais da OMS segundo as quais devem haver oito contactos entre as grávidas e o sistema de
saúde garantindo que estas recebem IPTp-SP quando elegíveis.
O projecto TIPTOP visa reduzir drasticamente as mortes de mães e recém-nascidos relacionadas com malária
em África e orientar avanços na malária na gravidez aos níveis global, regional e nacional, acabando por salvar
as vidas de milhares de mães e recém-nascidos.
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Esta comunicação foi possibilitada com o apoio da Unitaid, inovando para a saúde global.

