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IPTp  Tratamento preventivo intermitente da malária durante a gravidez 

ISGlobalBarcelona  Institute for Global Health 

LCC  Conselheiro comunitário leigo 

MIP  Paludismo na gravidez 

MIPTWGMalaria  no grupo de trabalho técnico de gravidez 
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MOH  Ministério da Saúde 

NMCP  Programa Nacional de Controlo do Paludismo 

PMI  Iniciativa do Presidente contra a Malária 

PPE  Equipamento de protecção pessoal 
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QA-SP Sulfadoxina-pirimetamina de  qualidade assegurada 

RPLM  Reunião de Aprendizagem do Programa Regional 

SP  Sulfadoxina-pirimetamina 

TBA  Parteiras tradicionais 

TIPTOP  Transformação do Tratamento Preventivo Intermitente para uma Gravidez Ideal 

USAID  Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional 

OMS  Organização Mundial de Saúde 
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Sumário Executivo  
A Reunião de Aprendizagem Virtual do Tratamento Preventivo Intermitente da Malária na Gravidez 
(C-IPTp) da Comunidade realizou-se de 1 a 3 de Junho de 2021. Um total de 175 participantes de 17 
países aderiram à reunião. Com o apoio financeiro da Unitaid, através do projecto Transforming 
Intermittent Preventive Treatment for Optimal Pregnancy (TIPTOP), a reunião proporcionou uma 
oportunidade para partilhar e aprender, girar e construir, e acelerar e optimizar o C-IPTp. 
Especificamente, os objectivos da reunião eram os seguintes: 
 Apresentar os resultados preliminares da investigação do projecto C-IPTp TIPTOP.  
 Apresentar e discutir as lições aprendidas na implementação do C-IPTp.  
 Identificar desafios e oportunidades para os países melhorarem a implementação piloto do C-

IPTp. 
 
A sessão de abertura incluiu comentários de Elaine Roman, Directora do Projecto TIPTOP; Philippe 
Duneton, Director Executivo da Unitaid; Pedro L. Alonso, Director da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) Programa Global de Paludismo; e Raj Panjabi, Coordenador Global do Paludismo dos Estados 
Unidos.  

Dia 1: Preparar o palco para o C-IPTp  
O Dia 1 começou com uma visão geral do projecto TIPTOP, seguida por uma apresentação de Pedro 
L. Alonso e David Schellenberg (WHO/Good Manufacturing Practices) sobre o novo Processo de 
Desenvolvimento de Directrizes da OMS. Eles identificaram três passos no caminho para novas 
recomendações da OMS. O parceiro de investigação do TIPTOP, Barcelona Institute for Global 
Health, apresentou uma revisão dos resultados preliminares dos estudos de investigação do projecto 
TIPTOP. Estes incluíam estudos de base e de linha média domésticos e estudos antropológicos, 
estudos de custo-eficácia, e estudos de monitorização da resistência às drogas sulfadoxina-
pirimetamina. Foram também apresentados dados de monitorização de rotina de cada um dos 

países do TIPTOP. A citação do dia:  
  
Dia 1 Takeaways de chaves  

 Os resultados da implementação piloto do C-IPTp sugerem que esta abordagem inovadora tem o 
potencial de proporcionar às mulheres grávidas elegíveis mais oportunidades de obter o 
medicamento certo, na altura certa, no local certo, a fim de prevenir a malária e as suas 
consequências adversas para si próprias e para os seus bebés por nascer.  

 A OMS actualizou o processo de desenvolvimento das Directrizes - as etapas-chave estão 
indicadas na Sessão 1 abaixo. 

 Embora os inquéritos domésticos TIPTOP tenham mostrado um aumento significativo da 
cobertura do IPTp3-SP em três das quatro áreas de implementação da Fase I (excepto 
Nhamatanda, Moçambique, devido ao ciclone Idai e à insegurança que levou ao encerramento 
de três unidades de saúde), a cobertura de cuidados pré-natais (ANC) 4 mostrou resultados 
mistos, com aumentos marginais na República Democrática do Congo e Nigéria, mas 
diminuições em Madagáscar e Moçambique devido a factores contextuais substanciais.  

 A monitorização de dados de rotina, contudo, sugere que o C-IPTp3 melhora a cobertura global 
do IPTp sem um impacto negativo na utilização do ANC. 

"Não queremos que os países percam energia e vapor. Tudo o que nos permita melhorar a 
absorção do IPTp será apoiado". 

- Dr. Pedro Alonso, Director, Programa Global contra a Malária, OMS 
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 Estudos antropológicos demonstraram que, embora o C-IPTp seja amplamente aceite pelos seus 
beneficiários, as barreiras a uma maior aceitação podem ser ultrapassadas através de 
abordagens apropriadas de comunicação social e de mudança de comportamento.  

Dia 2: Explorando o Essencial do C-IPTp  
As sessões do Dia 2 proporcionaram oportunidades para partilhar lições aprendidas do acesso e 
procura de C-IPTp, experiências de trabalhadores comunitários de saúde (CHW), papel das 
organizações da sociedade civil, sistemas de supervisão, bem como parcerias governamentais e 
sustentabilidade.  

Dia 2 Takeaways de chaves  

 Espera-se que o aumento do acesso e da procura de pirimetamina sulfadoxina de qualidade 
assegurada, apenas como medicamento preventivo, com embalagem de fácil utilização, ajude a 
aumentar a absorção. 

 As CHW são membros de confiança das suas comunidades e estão bem posicionadas para 
chegar às mulheres grávidas no início da gravidez e fornecer às elegíveis a pirimetamina 
sulfadoxina de qualidade assegurada, bem como encaminhá-las para a ANC.  

 Os governos podem assegurar que as CHW sejam incluídas no sistema de saúde e reembolsadas 
adequadamente. A OMS defende que as CHW devem ser reconhecidas dentro dos sistemas de 
saúde onde trabalham e receber uma remuneração pelo seu apoio.  

 Como demonstrado em Madagáscar, os supervisores das CHW podem desempenhar um papel 
fundamental na motivação, orientação e supervisão das CHW 

 O envolvimento precoce com as organizações da sociedade civil permite uma forte coordenação, 
aprendizagem, e replicação.  

 As parcerias lideradas pelo governo promovem a colaboração e uma forte coordenação dos 
programas C-IPTp e contribuem para preparar o terreno para a sustentabilidade. 

Dia 3: Reflectindo sobre as lições aprendidas no C-IPTp  
No Dia 3, foram realizadas discussões centradas na criação da procura de C-IPTp, mantendo a 
continuidade dos serviços durante a pandemia de COVID-19, reforçando os sistemas de 
encaminhamento, e aumentando o envolvimento do sector privado.  

Dia 3 Takeaways de chaves  

 A abordagem dos factores contextuais e normas sociais que dificultam a utilização do IPTp e ANC 
deve ser integrada no programa C-IPTp utilizando múltiplas plataformas.  

 O envolvimento dos parceiros de implementação desde o início é fundamental para a criação de 
procura.  

 Trabalhar com parceiros masculinos é a chave para a presença de mulheres grávidas de ANC.  

 As CHWs são fundamentais para a continuidade dos serviços de saúde essenciais durante as 
emergências sanitárias, como foi visto com a pandemia COVID-19 

 O fornecimento de equipamento de protecção pessoal desde o início permitiu aos prestadores 
de cuidados de saúde (a nível de instalações e da comunidade) sentirem-se seguros enquanto 
prestavam serviços.  

 As plataformas remotas introduzidas como resultado da pandemia de COVID-19 funcionaram.  

 A referência a mulheres grávidas e a quebra de barreiras de acesso (por exemplo, custo, 
distância) vão juntas.  
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 As mulheres grávidas procuram cuidados privados, pelo que o envolvimento do sector privado 
na formação, supervisão, fornecimento de medicamentos, e monitorização de rotina contribuirá 
para o sucesso a longo prazo.  

 A OMS avaliará as provas exaustivas em 2022, que deverá estar disponível em Abril de 2022 e 
incluirá também os resultados da análise da linha telefónica do projecto TIPTOP. Nesta ocasião, 
serão validadas as observações preliminares de linha de base e de médio prazo sugerindo que o 
C-IPTp acrescenta valor ao aumento da cobertura global do IPTp, com impacto misto na 
cobertura do ANC. 

 Os países onde os pilotos se mostraram bem sucedidos manifestaram interesse em continuar o 
C-IPTp e aumentar a abordagem em outros distritos. No entanto, antecipam o apoio de outros 
parceiros de implementação a curto e médio prazo para o fazer.  
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Introdução  
A nível mundial, estima-se que houve 229 milhões de casos de paludismo em 2019 em 87 países 
endémicos, diminuindo de 238 milhões em 2000. Em 2019, em 33 países da Região Africana da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) de média a alta transmissibilidade, estima-se que houve 33 
milhões de gravidezes, das quais 35% (12 milhões) foram expostas à infecção por paludismo durante 
a gravidez. Estima-se que a infecção por paludismo durante a gravidez nestes 33 países resultou em 
822.000 recém-nascidos com baixo peso à nascença. Embora o paludismo seja evitável e tratável, 
muitas mulheres não sabem disso e/ou não podem obter medicamentos seguros e eficazes ou 
perder oportunidades nos cuidados pré-natais (ANC) para se manterem saudáveis. Utilizando dados 
de 33 países africanos, foi calculada a percentagem de tratamento preventivo intermitente do 
paludismo durante a gravidez (IPTp) utilizado por dose. Em 2019, 80% das mulheres grávidas 
utilizaram os serviços de ANC pelo menos uma vez durante a sua gravidez. Cerca de 62% das 
mulheres grávidas receberam IPTp1 e 49% receberam IPTp2. Houve um ligeiro aumento na 
cobertura de IPTp3, de 31% em 2018 para 34% em 2019. ( WHO World Malaria Report 2020). 
Factores tais como: 1) baixa procura de IPTp entre fornecedores e mulheres grávidas; 2) percepção 
de que a sulfadoxina-pirimetamina (SP) para IPTp é um "medicamento falhado"; 3) falta de 
disponibilidade de sulfadoxina-pirimetamina (QA-SP) de qualidade assegurada para IPTp; e 4) provas 
insuficientes por detrás de inovações na prestação de serviços alternativos requerem soluções para 
os países cumprirem os seus objectivos de paludismo e os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável relevantes e sublinham a necessidade de inovação. 
 
Vários países têm e estão a tomar medidas para testar uma abordagem inovadora baseada na 
comunidade que oferece às mulheres grávidas a oportunidade de receber o IPTp a nível 
comunitário. Esta abordagem - chamada distribuição comunitária de tratamento preventivo 
intermitente durante a gravidez (C-IPTp) - completa a administração actualmente recomendada de 
IPTp-SP nas clínicas ANC (ver directrizes consolidadas da OMS para o paludismo (lançadas em Julho 
de 2021 e disponíveis através da seguinte ligação: Directrizes da OMS para o paludismo - 13 de Julho 
de 2021 (magicapp.org). Com o apoio da Unitaid, quatro países (República Democrática do Congo 
[RDC] , Madagáscar, Moçambique, e Nigéria) estão a testar a introdução e expansão do C-IPTp. 
Independentemente do projecto TIPTOP (Transforming Intermittent Preventive Treatment for 
Optimal Pregnancy), o Burkina Faso e o Malawi, com o apoio da Iniciativa Presidencial contra a 
Malária (PMI) , bem como o Senegal, encontram-se em várias fases de experimentação do C-IPTp. A 
Serra Leoa adoptou o C-IPTp como política nacional e está a implementá-lo em todo o país.  
Os resultados de cada um destes países estão a contribuir para a construção de uma base de provas 
que será revista pela OMS em 2022, tendo em consideração uma potencial actualização das 
recomendações, conforme as provas o permitam.  
 
Se se comprovasse uma estratégia bem sucedida que contribuísse para um aumento da cobertura 
do IPTp-SP sem um impacto negativo na assistência ao ANC, o C-IPTp poderia apoiar os países na 
prevenção da malária na gravidez (MIP) , o que minimizaria as oportunidades perdidas.  

Organizadores da reunião  
A Unitaid financiou a Reunião Virtual de Aprendizagem C-IPTp. Jhpiego, em colaboração com o 
Instituto de Barcelona para a Saúde Global (ISGlobal) , Medicine for Malaria Ventures (MMV ), OMS, 
PMI, e a Fundação Bill & Melinda Gates (BMGF ) conceptualizaram e organizaram a reunião.  

Finalidade e objectivos do encontro  
Os objectivos da reunião eram os seguintes: 

 Apresentar os resultados preliminares da investigação do projecto C-IPTp.  

 Apresentar e discutir as lições aprendidas na implementação do C-IPTp.  

https://files.magicapp.org/guideline/67ecb5f5-80be-4515-899f-c003434a611b/published_guideline_5438-2_0.pdf
https://files.magicapp.org/guideline/67ecb5f5-80be-4515-899f-c003434a611b/published_guideline_5438-2_0.pdf
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 Identificar desafios e oportunidades para os países melhorarem a implementação piloto do C-
IPTp. 

 

Formato da reunião e participação  
A reunião de 3 dias, de 1-3 de Junho de 2021, reuniu 175 participantes incluindo representantes dos 
ministérios, investigadores, parceiros e doadores do Benim, Burkina Faso, Burundi, Camarões, RDC, 
Madagáscar, Malawi, Mali, Moçambique, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Espanha, Suíça, Uganda, 
Estados Unidos e Zimbabué, num total de 17 países (ver Anexo 1). Houve sete sessões plenárias com 
dois a quatro oradores por sessão. A cada orador foram atribuídos 10-25 minutos para fazer as suas 
apresentações, seguidos de discussões de grupo. Além disso, houve duas sessões de sala de 
discussão para discutir as lições críticas aprendidas na implementação do C-IPTp (ver Agenda de 
Reunião em anexo para detalhes). 
 
A reunião foi estruturada para ter discussões em torno de alguns temas centrais, nomeadamente: 
estabelecer o cenário para a implementação do C-IPTp; rever os resultados da investigação C-IPTp 
como parte da geração de provas para a formulação de políticas; e reflectir sobre as lições 
aprendidas com a implementação do C-IPTp e com o trabalho com os governos. 
 

Principais tomadas de posição das sessões  

Dia 1  
Observações de abertura  
Elaine Roman, Directora do Projecto TIPTOP, fez comentários de boas-vindas. Ela observou que a 
presença dos participantes sublinhou o compromisso colectivo de ir ao encontro das necessidades 
de todas as mulheres para pôr fim ao flagelo do PDM. Acrescentou que abordagens como o parto 
comunitário do IPTp oferecem um grande potencial: proporcionar às mulheres grávidas mais 
oportunidades na sua comunidade, incluindo a prevenção da malária e o encaminhamento para o 
ANC, através de um trabalhador comunitário de saúde (CHW), que vive dentro de uma comunidade - 
alcançando os mais vulneráveis, melhorando o acesso à medicina de qualidade assegurada, e 
reforçando os laços críticos entre as comunidades onde as mulheres vivem e as instalações de saúde 
que apoiam essas comunidades. 
 
O Dr. Philippe Duneton, Director Executivo da Unitaid, agradeceu ao consórcio TIPTOP e parceiros 
pelo trabalho que estão a fazer para fazer avançar a prevenção do PIP através do envolvimento da 
comunidade, especialmente durante a pandemia COVID-19. Manifestou a sua esperança de que o 
resultado dos projectos-piloto venha a confirmar o valor da abordagem. 
 
Na sua mensagem de boa vontade, Pedro L. Alonso, Director do Programa Global da OMS contra o 
Paludismo, observou que a OMS atribui importância à reunião e a qualquer trabalho que vise reduzir 
a morbilidade e mortalidade em mulheres grávidas africanas devido ao paludismo, reduzindo, por 
sua vez, o baixo peso à nascença, a prematuridade e a mortalidade neonatal nestas populações 
particularmente vulneráveis. O Dr. Alonso indicou a necessidade de acção imediata e reconheceu 
que o IPTp com SP é a recomendação política mais antiga do conjunto de ferramentas da OMS (de 
1997 - há quase 25 anos!), mas apenas cerca de um terço das mulheres recebe pelo menos 3 doses 
de SP. Reconheceu o apoio da Unitaid e dos seus parceiros na procura de meios para aumentar a 
aceitação, o acesso e o impacto do IPTp. Finalmente, o Dr. Alonso apelou para que a comunidade 
malária integrasse intervenções nas plataformas de parto existentes para a saúde materna e infantil, 
saúde reprodutiva, etc.  
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O Dr. Raj Panjabi, Coordenador Global do Paludismo dos Estados Unidos, declarou que "para acabar 
com o paludismo, precisamos de chegar aos não atingidos". Aconselhou os participantes a explorar a 
forma de maximizar as oportunidades para as mulheres elegíveis receberem tratamento preventivo 
para o PDM. Elogiou a Unitaid por apoiar o projecto C-IPTp dizendo que "é mais inteligente trazer 
cuidados à mulher grávida do que esperar que a mulher grávida entre para receber cuidados. " 
Defendeu também uma remuneração justa e justa para as CHWs e outros trabalhadores da saúde 
pelo trabalho que realizam no cuidado da população. 
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Sessão 1: Do que se trata o TIPTOP e o C-IPTp?  
Koki Agarwal (Jhpiego), Director Global do MOMENTUM País e Liderança Global, facilitou as duas 
apresentações nesta sessão.  
 
Na primeira apresentação, Emmanuel Otolorin (Jhpiego) deu uma visão geral do projecto TIPTOP. 
Observou as numerosas oportunidades perdidas de cobertura do IPTp em áreas de transmissão 
moderada a elevada da malária, com apenas 34% das mulheres grávidas a receberem o mínimo 
recomendado pela OMS de 3 doses de SP mensal durante a gravidez em 2019. Descreveu o papel 
das CHW treinadas no projecto TIPTOP para procurar mulheres grávidas na comunidade, mapeá-las 
num registo, realizar visitas domiciliárias para as educar sobre os benefícios de ANC e IPTp 
abrangentes, a fim de minimizar os efeitos adversos do PDM, rastreá-las para a sua elegibilidade 
para receberem doses de SP, e fornecer as doses através de terapia directamente observada às 
pessoas elegíveis e/ou encaminhá-las para ANC (conforme aplicável, difere por país e por dose).  
 
Takeaways de chaves 

 C-IPTp é uma abordagem inovadora que tem o potencial de proporcionar às mulheres grávidas 
elegíveis mais oportunidades de se protegerem e aos seus bebés por nascer da malária, para 
além de receberem cuidados completos através da clínica pré-natal. 

 O sucesso inicial do TIPTOP até Maio de 2021 foi baseado no envolvimento de organizações da 
sociedade civil (OSC), CHWs, e líderes comunitários através de parcerias lideradas pelo governo, 
proporcionando uma abordagem bem fundamentada para encorajar as mulheres grávidas a 
receberem doses abrangentes de ANC, incluindo IPTp-SP. 

 O envolvimento comunitário, adaptabilidade, criatividade e inovação são elementos chave que 
podem ajudar a alcançar ganhos de saúde pública a curto e longo prazo para o PDM e a saúde 
materna e neonatal e para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
Pedro Alonso e David Schellenberg do Programa Global de Paludismo da OMS fizeram a segunda 
apresentação sobre o novo Processo de Desenvolvimento de Directrizes da OMS. Identificaram três 
passos no caminho para novas recomendações da OMS que podem ser vistas na caixa de texto 
abaixo. O foco do novo caminho é fornecer recomendações atempadas e de alta qualidade para os 
países endémicos através de processos que sejam transparentes, consistentes, eficientes e 
previsíveis.  
 
Os três passos no caminho para novas recomendações: 

 Antecipar melhor produtos ou estratégias que provavelmente serão fundamentais nos esforços 
futuros para controlar e eliminar a malária.  

 Desenvolver recomendações para países sobre "o que fazer" e quais os produtos de controlo 
da malária a utilizar, com base nas melhores provas disponíveis. 

 Optimizar a aceitação das recomendações, melhorando a forma como são partilhadas e 
actualizadas. 

 

As seguintes definições e taxonomia devem ser bem distinguidas e consideradas: 

 Orientação. Qualquer documento desenvolvido pela OMS que contenha recomendações para a 
prática clínica ou política de saúde pública. 

 Recomendação. Diz ao utilizador final pretendido o que pode ou deve fazer em situações 
específicas para alcançar os melhores resultados de saúde possíveis, individual ou 
colectivamente. As recomendações são baseadas em provas sistematicamente revistas. 
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 A política. Decisões, planos e acções empreendidos para alcançar objectivos específicos de 
saúde numa sociedade estabelecida e implementada por países com base nas recomendações 
da OMS contidas nas directrizes. 

 Orientação. Um termo mais amplo que abrange conselhos que vão desde orientações 
específicas a considerações operacionais. As orientações não se baseiam necessariamente numa 
revisão sistemática das provas. 

 
Cinco grupos estão envolvidos no desenvolvimento das Directrizes da OMS. Estes consistem em dois 
grupos internos, nomeadamente o Comité de Revisão das Directrizes e o Grupo Director, bem como 
três grupos externos, nomeadamente o Grupo de Desenvolvimento das Directrizes (GDG), o Grupo 
de Revisão Externa, e o Grupo de Revisão das Evidências. As oito etapas do processo de 
Desenvolvimento de Directrizes e os papéis dos diferentes grupos estão resumidos no Quadro 1 
abaixo.  
 
Quadro 1: Visão geral do processo de desenvolvimento de linhas de orientação 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento de directrizes IPTp, o GDG reuniu-se em Novembro de 2020 
para rever e finalizar as questões relacionadas com paciente/população, intervenção, comparação e 
resultados sobre IPTp, IPTp no VIH, quimioprofilaxia sazonal da malária, tratamento preventivo 
intermitente em bebés, administração de medicamentos em massa (redução de encargos), e IPT em 
crianças em idade escolar. Estão previstas reuniões de revisão de provas para Junho, Julho e Agosto. 
 
Sessão 2: Dados TIPTOP até à data (Parte 1)  
Clara Menendez, (ISGlobal), Professora de Investigação, facilitou esta sessão que incluiu 
apresentações sobre os resultados do inquérito aos agregados familiares TIPTOP e os resultados dos 
dados de monitorização de rotina. Franco Pagnoni (ISGlobal), Director Técnico do TIPTOP, 
apresentou sobre os inquéritos aos agregados familiares para medir os indicadores TIPTOP: 
Resultados dos Inquéritos 2018-2020. Estes são os resultados dos inquéritos aos agregados 
familiares realizados em 2018, 2019, e 2020 em 12 locais de estudo nos três países do TIPTOP (linha 
de base/repetição linha de base/média linha). Observou que foi observado um aumento importante 
das estimativas de cobertura do IPTp3-SP em todas as áreas de implementação da Fase 1, excepto 
em Nhamatanda, Moçambique, que foi devastado pelo ciclone Idai e pela insegurança que levou ao 
encerramento de três instalações de saúde. A cobertura ANC4+ também aumentou marginalmente 
nas áreas de implementação da Fase 1 na RDC e Nigéria, mas não em Nhamatanda, Moçambique, 
onde se observou uma diminuição de 17%, ou em Mananjary, Madagáscar, onde também se 

Etapa  Actividade Grupo(s) responsável(eis) 

1 Âmbito de aplicação da directriz Grupo Director com a 
contribuição das partes 
interessadas  2 Criar o GDG e o Grupo de Revisão Externa 

3 Formular perguntas de paciente/população, intervenção, 
comparação e resultados e seleccionar resultados GDG 

4 Recuperar provas, avaliar a qualidade, e sintetizar 
Grupo de Análise de Provas 

5 Classificar a certeza da prova 

6 Formular recomendações utilizando Evidence to Decision 
Framework GDG 

7 Revisão externa Grupo de Análise de Provas 

8 Disseminar, implementar e avaliar o impacto OMS 
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observou uma diminuição de 25,5%. Atribuiu estes decréscimos a uma variedade de factores 
contextuais.  
 
Christina Maly, (Jhpiego), Consultora Técnica Superior, Medição e Aprendizagem, reviu a rotina de 
monitorização dos dados do projecto TIPTOP. Ela descreveu a abordagem TIPTOP à recolha e utilização 
de dados de monitorização de rotina utilizando os sistemas de dados existentes e padronizando em 
todos os quatro países. Os dados revistos mostraram que o C-IPTp aumentou a distribuição do IPTp, 
incluindo doses distribuídas através do ANC. Mostrou também que o C-IPTp reforçou as cascatas do 
IPTp em todos os distritos TIPTOP, embora persistam lacunas entre as doses em alguns distritos. No 
que diz respeito à assistência ao ANC, a revisão dos dados mostrou que a C-IPTp não teve um 
impacto negativo na iniciação precoce do ANC. 
 
Takeaways de chaves 

 Embora os inquéritos aos agregados familiares tenham mostrado um aumento significativo na 
cobertura IPTp3-SP em três das quatro áreas de implementação da Fase 1 (excepto 
Nhamatanda, Moçambique, devido ao ciclone Idai e à insegurança que levou ao encerramento 
de três instalações), a cobertura ANC4 mostrou resultados mistos com aumentos marginais na 
RDC e na Nigéria; no entanto, devido a factores contextuais substanciais, houve diminuições em 
Madagáscar e Moçambique.  

 A monitorização de dados de rotina, contudo, sugere que o C-IPTp melhora a cobertura global 
do IPTp3 sem um impacto negativo na utilização do ANC. 

Sessão 3: Dados TIPTOP até à data (Parte 2)  
Koki Agarwal, (Jhpiego), o Director Global do MOMENTUM Country and Global Leadership, facilitou 
esta sessão. Cristina Enguita-Fernàndez e Yara Alonso, Cientistas Sociais, (ISGlobal), apresentaram 
sobre a Avaliação de barreiras e oportunidades para uma distribuição comunitária do IPTp como 
parte do projecto TIPTOP: Conclusões preliminares. A apresentação abrangeu a concepção do 
estudo, ferramentas de estudo e actividades nos 12 distritos do projecto nos quatro países. O estudo 
concluiu que embora tenham sido relatados casos de recusa - tanto de recusa de tratamento como 
de participação no projecto - é possível concluir que o C-IPTp é amplamente aceite pelos seus 
beneficiários nas áreas do projecto. Os autores concluíram também que as barreiras identificadas ao 
C-IPTp poderiam ser ultrapassadas abordando as preocupações dos beneficiários sobre os efeitos 
secundários de SP, assegurando o envolvimento de actores-chave relacionados com questões de 
saúde materna, tais como o envolvimento de parteiras tradicionais (TBAs); o reforço de estratégias 
de envolvimento contínuo entre as CHW, trabalhadores de saúde baseados em instalações e as 
comunidades que servem, e o reenquadramento de estratégias de sensibilização para abordar 
barreiras específicas do contexto. 
 
Clara Pons e Laia Cirera Crivillé, (ISGlobal), apresentaram sobre o progresso dos estudos da 
resistência aos medicamentos e da relação custo-eficácia. O objectivo do estudo de resistência aos 
medicamentos era avaliar o impacto do C-IPTp-SP na prevalência de marcadores genéticos 
relacionados com a resistência do Plasmodium falciparum a SP. Descreveram as áreas de estudo, a 
população estudada (crianças com malária clínica sem complicações), e a concepção do estudo, que 
é um inquérito transversal, baseado na saúde, nas áreas de intervenção e controlo. Os principais 
marcadores que serão avaliados são a tripla mutação de diidrofolato redutase (códon 108, 51, e 59) 
e a tripla mutação de P. falciparum dihydropteorate synthetase nos códons 431, 437, 540, 581, e 
613. O estudo (ou seja, recolha de amostras nos quatro países do projecto) deverá estar concluído 
até Setembro de 2021, enquanto os resultados da análise estão previstos para o final de 2021. 
O objectivo do Estudo de Custo-eficácia é estimar e comparar os custos incrementais e os ganhos de 
saúde (custo-eficácia) associados ao C-IPTp. O estudo visa comparar o custo de SP entregues nas 
instalações de saúde com o custo de SP entregues a nível comunitário (para além das instalações de 
saúde). As mulheres grávidas que deixam a visita da ANC e os profissionais de saúde de 
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estabelecimentos de saúde seleccionados aleatoriamente constituem a população do estudo. A 
recolha de dados foi concluída em todos os distritos do projecto, excepto em Vohipeno, 
Madagáscar, onde a conclusão está prevista para daqui a algumas semanas. 
 
Takeaways de chaves 

 O C-IPTp é amplamente aceite pelos seus beneficiários nos quatro países, mas existem barreiras 
à plena implementação, tais como o medo de efeitos secundários de SP e a falta de 
consentimento do cônjuge. 

 Para ultrapassar as barreiras ao C-IPTp, os implementadores devem acalmar os receios dos 
beneficiários quanto aos efeitos secundários, assegurar o envolvimento dos intervenientes 
relevantes, incluindo os TBAs, reforçar as ligações entre a instalação de saúde e a comunidade, e 
concentrar a criação da procura em barreiras específicas identificadas, tais como a falta de 
consentimento do cônjuge para o atendimento pré-natal. 

 Qualquer decisão sobre a expansão ou não do CIPTp a outros países da África Subsaariana deve 
ser orientada não só pela eficácia da estratégia, mas também pelos seus custos adicionais. 

 O estudo de custo-eficácia compara os custos incrementais e ganhos de saúde (eficácia) 
associados a) entrega de SP exclusivamente nas visitas ANC versus b) entrega de SP a nível 
comunitário para além da entrega de rotina nas instalações de saúde. 

Dia 2  
Sessão 4: Actualização sobre a disponibilidade de embalagens específicas de 
QA-SP e IPTp  
Maud Majeres Lugand (MMV) facilitou a sessão e Pierre Hugo (MMV) apresentou o Update on 
Quality-Assured SP e embalagens específicas IPTp. Delinearam os objectivos da MMV/Unitaid Supply 
Grant, que inclui a obtenção da pré-qualificação da OMS para SP numa fábrica de fabrico à escala 
comercial em conformidade com os Good Manufacturing Procedures, juntamente com a garantia de 
apoio ao fabricante para facilitar o desenvolvimento de medicamentos, estudos de bioequivalência, 
e apresentação de processos para a pré-qualificação da OMS. Um segundo objectivo é desenvolver 
uma embalagem primária e secundária de SP específica para IPTp de fácil utilização, apoiando a 
correcta utilização e administração da medicina preventiva no contexto de um sistema comunitário 
de prestação de cuidados de saúde. Esta abordagem deve ajudar a posicionar SP como um 
tratamento preventivo de IPTp, ao mesmo tempo que tenta abordar a percepção negativa de SP. Há 
uma expectativa de que uma melhor aceitação e utilização do IPTp irá aumentar a aceitação global 
do IPTp e gerar a procura de QA-SP. Até agora, a MMV tem vindo a prestar apoio a três empresas 
farmacêuticas: Universal Corporate Limited no Quénia, bem como às empresas farmacêuticas 
SWIPHA e EMZOR na Nigéria. A MMV estima que a Universal Corporate Limited do Quénia poderá 
receber a aprovação da OMS até ao quarto trimestre (Q) 4 de 2021, enquanto que as revisões de 
dossiers da SWIPHA e EMZOR deverão abranger o período entre o quarto trimestre de 2021 e o 
quarto trimestre de 2022. 
 
Sessão 5: Salas de discussão sobre as lições aprendidas com a implementação 
do C-IPTp  
Quarto 1  

Kristen Vibbert, (Jhpiego), Oficial Superior do Programa TIPTOP, facilitou as duas apresentações na 
Sala 1. Chibinda Deogratias, (Jhpiego), Gestora Nacional do TIPTOP na RDC, apresentou sobre 
Selecção de Trabalhadores Comunitários de Saúde, Formação, Supervisão, Fornecimento de SP e 
Incentivos. Ele concluiu que as CHW motivadas e incentivadas são a chave para o sucesso de 
qualquer projecto C-IPTp e que a estreita colaboração com parceiros-chave a todos os níveis do 
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Ministério da Saúde (MOH) e o envolvimento das OSC são fundamentais para o aumento da procura 
de C-IPTp. Contudo, o baixo nível de educação da maioria das TCC na RDC exigiu alterações nos 
materiais de formação e apresentações para acomodar níveis de alfabetização mais baixos, para 
além do investimento em acompanhamento próximo através de visitas de supervisão e 
monitorização. 
 
Na sua própria contribuição sobre o mesmo tópico, Ousmane Badolo, (Jhpiego) Director Técnico da 
Malária no Burkina Faso, observou que as CHWs são seleccionadas e confiadas pelas suas 
comunidades. As CHWs passam por 3 dias de formação e supervisão mensal para ministrar C-IPTp. 
Também conduzem actividades de sensibilização para encorajar as mulheres grávidas a 
frequentarem o ANC cedo no centro de saúde onde poderiam receber a primeira dose de SP, se 
forem consideradas elegíveis. A partir daí, entregam as doses de SP de acompanhamento a nível 
comunitário, conforme necessário. Os principais desafios encontrados durante a implementação 
incluíram um número insuficiente de CHW femininas e o pagamento irregular de bolsas de CHW 
pelo governo do Burkina Faso. 
 
Estas apresentações foram seguidas de um debate que incluiu a importância da adaptação por país da 
Directriz da OMS de 2018 sobre Política de Saúde e Apoio ao Sistema para Optimizar os Programas 
Comunitários de Profissionais de Saúde, 1especialmente a Recomendação nº 7, que trata da 
remuneração das CHWs: 

 Recomendação 7A. A OMS recomenda a remuneração das CHWs praticantes pelo seu trabalho 
com um pacote financeiro proporcional às exigências do trabalho, complexidade, número de 
horas, formação, e papéis que desempenham. A certeza da evidência - muito baixa. Força da 
recomendação - forte.  

 Recomendação 7B. A OMS sugere que não se paguem CHW exclusivamente ou 
predominantemente de acordo com incentivos baseados no desempenho. Certeza da evidência - 
muito baixa. Força da recomendação-condicional. 

Takeaways de chaves 

 As CHW que são seleccionadas, formadas e incentivadas pelas suas comunidades são a chave 
para o sucesso dos programas C-IPTp. 

 A disponibilidade ininterrupta de QA-SP entre CHWs treinados para distribuição ao utilizador 
final é essencial para um programa C-IPTp bem sucedido. 

 As reuniões mensais entre os profissionais de saúde das CHW e os seus supervisores das 
instalações de cuidados de saúde (HCW) demonstraram ser críticas para a comunicação de 
dados de qualidade e o reabastecimento de SP. 

 No Burkina Faso, as actividades de sensibilização das CHWs encorajam as mulheres grávidas a 
frequentarem o ANC mais cedo no centro de saúde.  

 As CHWs podem ser treinadas para fazer um rastreio competente das mulheres grávidas para 
que possam receber doses de SP de acompanhamento e para fornecer a dose necessária de SP 
às pessoas elegíveis. 

 

Quarto 2  

                                                             
1 Directriz da OMS sobre política de saúde e apoio ao sistema para optimizar os programas dos trabalhadores comunitários 
de saúde. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2018. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275474/9789241550369-eng.pdf 
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Kathrine Wolf (Jhpiego), Conselheira Técnica Superior em Malária 
II, facilitou a sessão na Sala 2 onde foram feitas apresentações 
sobre Lições Aprendidas de Sistemas de Supervisão em Inglês e 
Francês. Jean Pierre Rakotovao (Jhpiego), Assessor Técnico de 
Malária do TIPTOP em Madagáscar, descreveu quatro tipos 
diferentes de supervisão, nomeadamente supervisão externa 
(desde o MOH aos HCWs e de HCWs aos CHWs), supervisão 
interna (pelo gestor de linha da instalação ao supervisor), 
supervisão comunitária (liderada por um chefe de aldeia), e supervisão remota, que se tornou 
necessária durante a pandemia de COVID-19 (tutoria móvel, uso de WhatsApp, Skype, Messenger, e 
mensagens SMS). Falou também do inovador Sistema de Supervisão de Pares CHW introduzido em 
Madagáscar, que implica a identificação de CHWs de alto desempenho e formação especial para se 
tornarem supervisores de pares. A partir daí, eles fornecem mentoria e supervisão de outras CHWs 
nas suas comunidades. Para além da supervisão pelos pares, estas CHWs também assistem o Chefe 
do Centro Básico de Saúde durante reuniões mensais com CHWs para assegurar a recolha de dados 
de qualidade a nível comunitário. 
 
Seynabou Gaye do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo (PNLP) no Ministério da Saúde do 
Senegal, apresentado em Lições aprendidas com o sistema de supervisão do IPT comunitário no 
Senegal. Ela concluiu que o envolvimento de chefes de aldeia e líderes femininas tornou possível 
alcançar um grande número de mulheres com o IPTp através da plataforma ANC e que o 
empoderamento dos actores comunitários reforça a aceitabilidade e a adesão das mulheres ao 
programa IPTp. Ela observou também que o pagamento de uma pequena soma para a CHW é um 
incentivo crucial. 
 
Takeaways de chaves 

 O respeito pelas etapas do processo de supervisão contribui para a sua qualidade.  

 A supervisão por parte da CHW reforça a ligação entre o sistema de saúde e as CHW.  

 É importante adaptar a supervisão às realidades no terreno para a adesão e criatividade dos 
supervisores.  

 O envolvimento de líderes comunitários contribui para o alcance e a aceitabilidade do IPTp. 
 

Sala 3: O papel das organizações da sociedade civil  

Gloria Sebikaari ( U.S. Agency for International Development [USAID ]/PMI), Especialista em Gestão 
de Programas de Paludismo no Uganda, facilitou a sessão na sala 3. Na primeira apresentação, 
Bartholomew Odio (Jhpiego), Conselheiro Técnico do TIPTOP para o Paludismo na Nigéria, 
apresentou sobre o Papel das Organizações da Sociedade Civil na Implementação do IPTp 
Comunitário. Ele descreveu os tipos de OSC envolvidas na C-IPTp na Nigéria e os seus papéis na 
implementação da C-IPTp, que incluem a disseminação de mensagens e materiais de informação, 
educação e comunicação culturalmente apropriados sobre o PIP, bem como a mobilização e 
educação de mulheres em idade fértil sobre o fardo e a prevenção do PIP. 
 
Numa apresentação semelhante sobre o mesmo tópico, Hery Harimanitra Andriamanjato (Jhpiego), 
Oficial Superior do Programa TIPTOP em Madagáscar, identificou dois tipos de OSC em Madagáscar, 
nomeadamente grupos de mulheres, que conduzem a sensibilização em massa e realizam discussões 
de grupo sobre o PDM, e a associação de marionetistas que utilizam as suas capacidades na 
sensibilização em massa e na promoção da saúde da comunidade através de espectáculos de 
marionetas. Ambos os grupos dão presentes a mulheres grávidas e encaminham-nas para o ANC, 
conforme necessário. Ele observou que a experiência inicial do trabalho de Madagáscar com as OSC 
não foi tão eficaz como se esperava. As alterações à estratégia das OSC incluíram contratos a curto 
prazo, o desenvolvimento de planos de acção, e verificação de actividades, resultando assim numa 

"As necessidades do 
supervisor são mais 
importantes do que as 
necessidades do sistema".  

- Jean Pierre Rakotovao 
(Jhpiego) 
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melhor coordenação com as OSC. Finalmente, observou que a COVID-19 perturbou as actividades de 
sensibilização da comunidade devido a uma proibição de grandes reuniões. No entanto, a equipa 
conseguiu manter os serviços, passando da sensibilização em massa para discussões de grupo, 
enquanto os marionetistas foram transformados em educadores de motociclos (TAM-TAM). 
Observou que a sustentabilidade das actividades das OSC depende de uma série de factores, 
incluindo o desenvolvimento de uma forte aliança com todos os intervenientes no projecto, 
facilitando as actividades de campo; a integração das OSC no sistema de saúde para que estejam sob 
o controlo regular do Centro Básico de Saúde e do comité local de Saúde; a participação das OSC em 
cada reunião mensal de revisão das OSC ao nível das instalações de saúde; e o envolvimento no 
comité local de desenvolvimento social, que é uma plataforma de discussão para os decisores. 
 
Takeaways de chaves 

 O envolvimento precoce com as OSC deu ímpeto a uma forte coordenação e agenda de 
aprendizagem em todos os programas. 

 A liderança governamental e o envolvimento activo da comunidade através das OSC são cruciais 
para a apropriação e sustentabilidade dos projectos. 

 A mobilização sustentada da comunidade e as actividades de envolvimento trabalhando através 
das OSC é fundamental para o cumprimento de indicadores críticos de desempenho do projecto.  

 A sustentabilidade das actividades das OSC depende de uma variedade de factores, incluindo 
uma forte aliança desenvolvida com os vários actores do projecto; integração das OSC no 
sistema de saúde; participação das OSC nas reuniões mensais de revisão das OSC a nível das 
instalações de saúde; e envolvimento no comité de desenvolvimento social local. 

Sessão 6: Painel de discussão em plenário sobre lições aprendidas a trabalhar 
com o governo e parceiros, incluindo o planeamento para a sustentabilidade  
Julie Gutman (CDC), Chefe da Equipa Estratégica de Ciência Aplicada, facilitou esta sessão de duas 
apresentações. Na primeira apresentação, Odete Cossa (Jhpiego), Gestora do TIPTOP em 
Moçambique, identificou os diferentes ministérios, departamentos e agências governamentais, bem 
como os parceiros de implementação que colaboraram no projecto C-IPTp em Moçambique. Notou 
a importância do grupo de trabalho técnico do PDM (MIPTWG) que forneceu o enquadramento para 
os parceiros fazerem recomendações sobre a implementação das políticas nacionais contra a malária 
e actuarem como órgão consultivo do Programa Nacional de Controlo da Malária (PCNMCP) no 
domínio da gestão de casos de malária e especificamente sobre o PDM. 
 
De particular importância é o papel do MIPTWG na administração da matriz de sustentabilidade 
desenvolvida pelo TIPTOP em Moçambique. A utilização da matriz para avaliações bianuais de 
sustentabilidade ajudou a identificar progressos e lacunas no caminho da sustentabilidade. Os 
membros do MIPTWG utilizam a ferramenta de avaliação para desenvolver planos de acção para 
preparar o terreno para uma eventual apropriação da abordagem C-IPTp pelo MIPTWG. Ela 
observou que, após três avaliações, parece que o país estava no bom caminho para cumprir os 
requisitos de alguns indicadores, tais como o desenvolvimento de capacidades do PDM, a 
disponibilidade do QA-SP, e a integração do PDM com outros serviços de saúde essenciais. No 
entanto, as áreas que necessitavam de acção adicional para a sustentabilidade do PIPC incluíam o 
financiamento e um ambiente político conducente ao PIPC que estava a ser sujeito às 
recomendações políticas da OMS após a avaliação das provas.  
 
Na segunda apresentação, Bright Orji (Jhpiego), Director Nacional do TIPTOP na Nigéria, salientou a 
importância de uma forte colaboração e coordenação por parte de uma parceria liderada pelo 
governo, como evidenciado pelo planeamento conjunto, actividades de formação, supervisão, e 
visitas de advocacia. Observou também que a integração do pessoal do projecto TIPTOP nos 
escritórios do Ministério da Saúde nos Estados do projecto se traduziu num objectivo comum, num 
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forte empenho, e em papéis claramente definidos. Exemplos de lições positivas aprendidas incluíram 
uma iniciativa reforçada do sector privado/público que levou a uma doação do sector privado de 
18.000 doses de SP mais 8.000 doses adicionais doadas pelo PMI para mitigar o risco de ruptura de 
stock de SP nas instalações de saúde do projecto. A parceria com o governo nigeriano também levou 
à aprovação da isenção de direitos de importação para o QA-SP adquirido pela TIPTOP para o C-IPTp. 
A experiência da Nigéria em matéria de acompanhamento da prontidão para a sustentabilidade foi 
bastante semelhante à de Moçambique. Os resultados da avaliação de base e das três avaliações de 
acompanhamento mostraram que a Nigéria está no bom caminho na sua prontidão para sustentar a 
abordagem C-IPTp. 
 
Alguns dos desafios enfrentados durante o trabalho com os governos incluíram algum nível de 
burocracia e a frequente reprogramação de reuniões devido a programas concorrentes ou de 
emergência, por exemplo, o ciclone Idai em Moçambique, os confrontos comunais na Nigéria, e a 
pandemia da COVID-19. 

Takeaways de chaves 

 Ter uma plataforma de colaboração, tal como um MIPTWG, é fundamental para o 
desenvolvimento de estratégias colectivas e a avaliação da preparação do país para a ampliação 
do C-IPTp. 

 O envolvimento precoce com as principais agências nacionais reduziu os estrangulamentos na 
importação de QA-SP e ajuda a dar prioridade ao apoio C-IPTp, mesmo em contextos instáveis 
ou de emergência. 

 A incorporação de pessoal no Ministério da Saúde cria sinergias entre ministérios, 
departamentos e agências governamentais (por exemplo, Administração de Medicamentos de 
Massa), o que levou a uma abordagem integrada de equipa para um objectivo comum, com 
papéis definidos e resultados harmonizados, tais como uma Equipa de Gestão Integrada de 
Dados de Saúde. 

 A integração do C-IPTp com outros programas existentes do Ministério da Saúde, tais como o 
NMCP, saúde reprodutiva, materna e neonatal, tuberculose, VIH/SIDA e CHW, irá aumentar o 
acesso a serviços de saúde essenciais.  

 A escalabilidade e a sustentabilidade devem ser apoiadas pelo governo dentro dos parâmetros 
dos programas e instituições do Ministério da Saúde existentes. 

 O reforço da monitorização e avaliação nas instalações e na comunidade ajuda a garantir a 
qualidade da gestão e utilização dos dados.  
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Dia 3  
Sessão 7: Salas de discussão sobre desafios e oportunidades para a 
implementação do C-IPTp  
Sala 1: Desafios e oportunidades com a criação de procura  

Jackson Sillah do Escritório Regional Africano da OMS facilitou a sessão na sala 1. Houve apenas uma 
apresentação centrada nos Desafios e Oportunidades de Criação de Procura para o C-IPTp. Na sua 
apresentação, Chibinda Deogratias (Jhpiego), Gestora do País TIPTOP na RDC, delineou as estratégias 
e plataformas adoptadas para criar a procura de C-IPTp no país. Os canais de comunicação utilizados 
incluíram jingles de rádio, conversas de saúde comunitária, distribuição de panfletos e cartazes 
educativos para doentes, aconselhamento de mulheres grávidas e suas famílias durante as visitas 
domiciliárias, implementação de campanhas de sensibilização pré-natal para as mulheres grávidas 
de difícil acesso, e a marca de CHWs treinadas com T-shirts, bonés, e mochilas. As actividades foram 
implementadas em parceria com o Ministério da Saúde, as OSC, o projecto SANRU do Fundo Global 
e o Programa Integrado de Saúde do PMI.  
 
Algumas das lições positivas retiradas das actividades de criação de procura são as seguintes: 

 O envolvimento de parceiros masculinos ajudou a trazer mulheres grávidas para o ANC e a levá-
las a tomar SP.  

 O reforço da comunicação/sensibilização melhorou o início precoce do ANC (ANC1 antes de 16 
semanas) e a cobertura do ANC4. 

 A re-inergização do sistema de participação comunitária através do projecto TIPTOP levou a uma 
melhoria em todos os indicadores das instalações de saúde.  

 A nova embalagem SP com mensagens claras apelava às mulheres grávidas.  

 Envolver os parceiros de implementação em discussões sobre a importância do fornecimento 
ininterrupto de medicamentos, e especificamente SP, reduziu o risco de ruptura de stock de SP. 

 
Alguns dos desafios encontrados incluem mudanças frequentes de pessoal no Ministério da Saúde a 
todos os níveis, levando a uma necessidade de orientação regular do novo pessoal para as epidemias 
e pandemias recorrentes do projecto (por exemplo, ébola, cólera, paludismo, COVID-19), bem como 
as crenças e costumes tradicionais de longa data. A apresentação foi seguida de uma sessão de 
perguntas e respostas (ver as principais tomadas de posição na caixa de texto abaixo). 
 
Takeaways de chaves 

 Ignorância, cultura e crenças tradicionais são barreiras conhecidas ao aumento da procura do C-
IPTp na RDC.  

 São necessários múltiplos canais para educar a mulher grávida e a comunidade sobre o fardo do 
PDM, bem como intervenções baratas disponíveis que podem ser entregues na plataforma ANC.  

 A mobilização comunitária através de conversas sobre saúde em grandes reuniões, 
aconselhamento durante visitas domiciliárias, distribuição de folhetos de educação do paciente, 
e emissão de jingles de rádio têm sido associados a um melhor comportamento de procura de 
saúde.  

 A insegurança e as catástrofes naturais têm impedido o progresso do projecto. 
 

Sala 2: Desafios e oportunidades da implementação do C-IPTp durante a pandemia da COVID-19  

Franco Pagnoni, (ISGlobal), Director Técnico do TIPTOP, facilitou a sessão na Sala 2. Andritahina 
Razafiarijaona, (Jhpiego), Gestora Nacional do TIPTOP em Madagáscar, apresentou sobre os Desafios 
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e Oportunidades da Implementação do C-IPTp durante a Pandemia da COVID-19. Chamou a atenção 
para a interrupção dos serviços essenciais causada pela pandemia COVID-19 e as consequentes 
restrições impostas pelo governo. De particular importância foram as restrições de viagem às 
regiões, a suspensão dos transportes públicos, o encerramento dos escritórios do projecto após a 
infecção de algum pessoal, o cancelamento de algumas actividades, e a redução do número de 
participantes em actividades de mobilização comunitária para menos de 20 de cada vez. 
 
Outras medidas de mitigação introduzidas na COVID-19 incluíram o desenvolvimento e difusão de 
jingles especiais de rádio sobre a importância de continuar a procurar cuidados de saúde durante a 
COVID-19, mudar as actividades dos marionetistas para educadores de veículos móveis (TAM-TAM), 
reduzir o tamanho dos grupos de discussão para actividades de OSC a um máximo de 20 pessoas por 
sessão, e cumprir todas as outras directrizes nacionais da COVID-19 durante as reuniões de revisão 
da CHW. A aprovação da Unitaid ao TIPTOP para a aquisição e distribuição de equipamento de 
protecção pessoal (PPE ) durante este período foi aplaudida. Estas medidas ajudaram a manter a 
implementação do TIPTp com pequenas interrupções. 
 
Na sua própria apresentação, Seynabou Gaye do NMCP no Senegal confirmou que a pandemia da 
COVID-19 levou à cessação temporária da monitorização e coordenação das actividades, suspensão 
das actividades de promoção e prevenção da saúde, paragem das actividades de sensibilização e 
comunicação através de visitas ao domicílio e mobilizações sociais, bem como a implementação da 
proibição de viajar. Em resposta, as CHW receberam formação sobre medidas de prevenção da 
COVID-19, enquanto que os EPI (por exemplo, máscaras e géis de lubrificação manual) foram 
fornecidos. Concluiu a sua apresentação fazendo recomendações sobre a preparação para 
emergências. Estas incluem o reforço da capacidade dos actores comunitários em matéria de 
epidemias e vigilância e resposta a emergências; o reforço do envolvimento comunitário através do 
estabelecimento de um mecanismo de resposta comunitária rápida; a comunicação com a 
população sobre doenças e emergências epidémicas, a fim de evitar o medo do desconhecido, e a 
prioritização da integração de actividades a nível comunitário. 
 
Takeaways de chaves 

 A colaboração entre governo e parceiros durante epidemias ou pandemias como a COVID-19 
pode ajudar a criar confiança para lidar com desafios futuros. 

 A formação em prevenção e controlo de infecções e distribuição de EPI melhorou os hábitos 
higiénicos dos HPC e das CHW. 

 Ferramentas desenvolvidas e/ou adaptadas e utilizadas para formações e reuniões à distância 
estão disponíveis para utilização em situações semelhantes. 

 

Sala 3: Desafios e oportunidades dos sistemas de referência CHW  

Khatia Munguambe, Investigadora Principal da Universidade Eduardo Mondlane e do Centro de 
Investigação Sanitária da Manhiça (CISM) em Moçambique, facilitou apresentações na Sala 3. Na 
primeira apresentação, Baltazar Neves Candrinho, Director, NMCP em Moçambique, sublinhou a 
importância do sistema de encaminhamento CHW para o ANC em Moçambique, dado que a política 
nacional exige que todas as mulheres grávidas recebam a sua primeira dose de IPTp de um HCW 
num estabelecimento de saúde. As doses subsequentes podem ser fornecidas através de um sistema 
de entrega comunitário, tal como o projecto TIPTOP.  
No entanto, dada a escassez de CHWs, chamados "Agentes Polivalentes Elementares" (APEs ), nos 
distritos do projecto, Moçambique aprovou o recrutamento, formação e destacamento de 
conselheiros comunitários leigos (LCCs) para assistir os APEs. Os LCCs realizaram visitas domiciliárias, 
identificaram mulheres grávidas, e encaminharam-nas para as instalações de saúde ou para os APEs. 
As taxas de encaminhamento de mulheres grávidas oscilaram entre 50% e 70%. 
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Sosten Lankhulani, Director Adjunto, NMCP no Malawi, partilhou os Resultados Preliminares de um 
Julgamento Randomizado de um Cluster de Entrega de IPTp Baseado na Comunidade no Malawi. 
Estes resultados mostraram que os níveis globais de cobertura do IPTp aumentaram ao longo do 
tempo mas a intervenção não levou a melhorias substancialmente maiores na cobertura do IPTp3+. 
Além disso, foram observadas melhorias na retenção de ANC e na iniciação precoce de ANC. Entre os 
desafios encontrados na implementação estavam as visitas domiciliárias pouco frequentes dos 
Assistentes de Vigilância Sanitária (HSA) devido ao rácio muito baixo da população de HSA (1 HSA: 
1.000 habitantes). 
 
Takeaways de chaves 

 O sistema de referência CHW em Moçambique é fundamental para a implementação da política 
nacional que exige que as mulheres grávidas recebam a primeira dose de IPTp no 
estabelecimento de saúde. 

 APEs identificadas e rastreadas mulheres grávidas para elegibilidade para receberem doses de 
SP de acompanhamento e encaminhá-las para ANC. 

 Os LCC identificaram e encaminharam mulheres grávidas para instalações de saúde para 
cuidados completos e para APEs para C-IPTp. 

 Apenas cerca de metade das mulheres grávidas referidas pelas CHWs completaram o 
encaminhamento. A razão mais comum pela qual as mulheres não acompanharam o 
encaminhamento foi a distância para e/ou os custos de transporte para a instalação de saúde. 

 No Malawi, a cobertura do IPTp3+ foi globalmente elevada, e aumentou da linha de base para a 
linha de fundo, ao mesmo tempo que se registaram melhorias na retenção de ANC e início 
precoce do ANC. 

 

Sala 4: Desafios e oportunidades do envolvimento do sector privado no C-IPTp  

Abigail Pratt (BMGF), Oficial de Programa, facilitou a sessão na Sala 4. Herbert Enyeribe Onuoha 
(Jhpiego), Conselheiro de Monitorização e Avaliação no TIPTOP Nigéria, fez uma apresentação sobre 
Como o envolvimento do sector privado pode ajudar a acelerar o C-IPTp como parte dos cuidados 
abrangentes para as mulheres grávidas. Observou que os prestadores do sector privado são 
importantes contribuintes para a prestação de serviços de saúde pública, mas muitas vezes não são 
reconhecidos e apoiados. Acrescentou que as consequências da sua não participação poderiam 
incluir supervisão inadequada, qualidade incontrolável da prestação de cuidados de saúde pelo 
sector privado, subnotificação de dados de saúde, e listagem incompleta das instalações de saúde na 
plataforma DHIS2. Fez uma lista das intervenções implementadas para incluir avaliações das 
instalações de saúde de base, reforço da capacidade de HCW no MIP, bem como 
manutenção/gestão de registos/gestão de dados, fornecimento de ferramentas do Sistema Nacional 
de Informação de Gestão da Saúde e fornecimento de QA-SP.  
 
Wani Kumba Lahai, Irmã Principal de Saúde Pública do Ministério da Saúde e Saneamento na Serra 
Leoa, também fez uma apresentação sobre a Implementação do C-IPTp na Serra Leoa e o Papel 
Potencial para o Sector Privado. Ela deu uma visão geral da implementação do C-IPTp na Serra Leoa 
e enumerou as lições aprendidas durante a implementação como se segue:  

 A entrega de C-IPTp por TBAs facilitou o acesso a IPTp 1, 2, e 3 em comunidades de difícil acesso. 

 A integração do IPTp no pacote básico ANC melhorou a qualidade dos serviços ANC. 

 O envolvimento da comunidade rendeu participação e compromisso. 

 A emergência da pandemia de COVID-19 está a minar os ganhos da programação da malária na 
Serra Leoa. 
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Identificou papéis potenciais para o sector privado da saúde a incluir iniciativas de 
educação/sensibilização (campeões comunitários voluntários para educar a comunidade); 
fornecimento de IPTp e outros serviços preventivos do paludismo a mulheres grávidas; testes no 
local e tratamento do paludismo clínico; contribuições em espécie (por exemplo, compras em massa 
de mosquiteiros, medicamentos antimaláricos, materiais de comunicação em massa); e 
contribuições financeiras para o C-IPTp (por exemplo, programa de campeões comunitários). 
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Takeaways de chaves 

 O envolvimento do sector privado é fundamental para expandir os cuidados às mulheres 
grávidas, incluindo o PPI e assegurar que não se percam oportunidades para as mulheres 
grávidas. 

 Se fornecidos com as ferramentas do Sistema Nacional de Gestão e Informação Sanitária, as 
instalações privadas registarão e comunicarão as estatísticas dos serviços à base de dados 
nacional. 

 O envolvimento de instalações privadas em reuniões mensais de análise de dados melhorará a 
qualidade da comunicação de dados. 

 
Gladys Tetteh (Jhpiego), Directora da Malária, facilitou a sessão de reportagem no plenário, durante 
a qual os facilitadores da sala de discussão apresentaram as principais conclusões das suas 
diferentes sessões. Ela também facilitou a subsequente discussão em grupo sobre os temas das 
apresentações da sala de discussão. 
 

Encerramento  
Koki Agarwal (Jhpiego), Director do MOMENTUM Country and Global Leadership, facilitou a sessão 
de encerramento. Os participantes discutiram as lições aprendidas e partilhadas durante a reunião, 
bem como os desafios e oportunidades de replicar e/ou aumentar o C-IPTp nos países. A 
importância da Orientação da OMS para o C-IPTp no futuro foi considerada crítica por alguns países, 
enquanto que o compromisso governamental inadequado para o financiamento das actividades do 
C-IPTp e a aquisição de QA-SP foram identificados como potenciais desafios. Foi também notada a 
necessidade de ter parceiros de implementação para apoiar a C-IPTp. 
 
Elaine Roman anunciou a proposta de organizar uma Reunião de Aprendizagem do Programa 
Regional (RPLM ) presencial em Moçambique no primeiro trimestre de 2022 e pediu aos 
participantes para se manterem sintonizados para mais informações num futuro próximo. A reunião 
terminou com um vídeo educativo sobre o MIP. 
 
Takeaways de chaves 

 A OMS avaliará as provas exaustivas em 2022, que deverá estar disponível em Abril de 2022 e 
incluirá também os resultados da análise da linha telefónica do projecto TIPTOP. Nesta ocasião, 
as observações preliminares de base/médio prazo sugerindo o C-IPTp acrescentam valor ao 
aumento da cobertura global do IPTp, com impacto misto na cobertura do ANC, serão validadas. 

 Os países onde os pilotos se mostraram bem sucedidos manifestaram interesse em continuar o 
C-IPTp e em ampliar a abordagem noutros distritos. No entanto, antecipam o apoio de outros 
parceiros de implementação a curto e médio prazo para o fazer. 

 
(Ver anexos abaixo) 
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Anexo 1: Lista de Participantes  
*Muitos participantes juntaram-se como parte de um grupo, pelo que esta lista não é exaustiva. 
 

Nome (Nome original) País Afiliação 

Abdisalan Noor Suíça Não especificado 

Abdrahamane Diallo Não 
especificado 

Não especificado 

Abigail Pratt EUA BMGF 

Aderito Melembe Moçambique Não especificado 

Abonyi Ambrose Nigéria Não especificado 

Ashley Garley EUA USAID 

Agnes Efeti Nganje Nigéria Jhpiego 

Aishatu Gubio Nigéria Ministério Federal da Saúde 

Albert Rasolofomanana Madagáscar MOH 

Akinola Shonde Nigéria Serviços Católicos de Socorro 

Alessandra Trianni Suíça Unitaid 

Alicia Esther Carbonell Moçambique OMS 

Aline Maliwani RDC NMCP 

Ambachew Yohannes Suíça Unitaid 

Victor Ameh Nigéria Federal MOH/NMCP 

Andriamananjara Mauricette Madagáscar Não especificado 

André Koné Burkina Faso Jhpiego 

Andre Lamina Moçambique Jhpiego 

André Tchouatieu Suíça MMV 

Andritahina Razafiarijaona  Madagáscar Jhpiego 

"Anganje" Não 
especificado 

Não especificado 

Anne Linn EUA USAID 

Antía Figueroa Espanha ISGlobal 

Arooj Yousaf EUA Jhpiego 

Aurore Ogouyemi-Hounto Benim NMCP 

Bakary Sambou RDC OMS 

Baltazar Candrinho Moçambique MOH 

Bartolomeu Odio Nigéria Jhpiego 

Beatriz Galatas Andrade Suíça OMS 

Benedict Abore Nigéria Não especificado 
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Nome (Nome original) País Afiliação 

Bourama Kamate Mali Não especificado 

Bolatito Aiyenigba Nigéria Acção inovadora 

Andrea Bosman Suíça OMS 

Brilhante Orji Clement Nigéria Jhpiego 

Camille Bignon Benim NMCP 

Cecile Walton EUA Jhpiego 

Célestin Razafinjato Madagáscar MOH 

Celia Woodfill Mali Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA 
(CDC)  

Chantee Geigan EUA Jhpiego 

Caridade Ifeyinwa Nigéria Não especificado 

Charlene Kabongo RDC NMCP 

Chinyere Nwani Nigéria Jhpiego 

Chinyere Obieje Nigéria Jhpiego 

Christina Maly  EUA Jhpiego 

Clara Menendez Espanha ISGlobal 

Clara Pons Espanha ISGlobal 

Cristina Enguita Espanha ISGlobal 

Dale Halliday Suíça Unitaid 

Denis Okethwangu Uganda Não especificado 

Deogratias Cibinda Ntale RDC Jhpiego 

Dina Randriamiarinjatovo Madagáscar Instituto Pasteur de Madagáscar 

Dominique Bomba Benim NMCP 

Dorothy Achu Camarões NMCP 

"EAbuh" Não 
especificado 

Não especificado 

Emmanuel Alabi Nigéria Jhpiego 

Edima Akpan Nigéria Ministério Federal da Saúde 

Eladio Muianga Moçambique Jhpiego 

Elaine Roman EUA Jhpiego 

Elizabeth Njoku Nigéria Jhpiego 

Elmard Rabotovao Madagáscar Jhpiego 

Elsa Nhantumbo Madagáscar Jhpiego 

Emmanuel Ogharu Nigéria Jhpiego 

Emmanuel Otolorin Nigéria Jhpiego 

Enobong Ndekhedehe Nigéria  Não especificado 
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Nome (Nome original) País Afiliação 

Erasmus Odima Nigéria Jhpiego 

Estevao Mucavele Moçambique Não especificado 

Estrella Lasry Suíça Fundo Global 

Eva de Carvalho Moçambique OMS 

Fabrice Witanday RDC Jhpiego 

Fady Toure Mali NMCP 

Felana Nafindra Andrianirina Madagáscar Jhpiego 

Fernand Katembwe RDC Jhpiego 

Fatoumata Sidibe  Mali Não especificado 

Firima Augustine Nigéria Não especificado 

Flavio Wate Moçambique PMI/USAID 

Florence Rondozai  Zimbabué SIC 

Franco Pagnoni Espanha ISGlobal 

George Jagoe Suíça MMV 

Geraldina Duarte Moçambique Jhpiego 

Gladys Tetteh EUA Jhpiego 

Gloria Sebikaari Uganda PMI/USAID 

Gregory Andriamanoarisoa Madagáscar Jhpiego 

Hailey Cox EUA Jhpiego 

Hasina Randrianandrasana Madagáscar Jhpiego 

Helio Mucavele Moçambique PMI 

Henintsoa Rabarijaona Madagáscar OMS 

Herbert Onuoha Nigéria Jhpiego 

Hery Njaka Randrianalison Madagáscar Jhpiego 

Hery Harimanitra Andriamanjato Madagáscar Jhpiego 

Ibrahim Kabo Nigéria Palladium International Ltd./Programa Integrado de 
Saúde 

Idowu Akanmu Nigéria Acção inovadora 

Ifeanyi Ume Nigéria Programa Integrado de Saúde 

Inès Tshika Não 
especificado 

Não especificado 

Irina Fomenko Espanha Unitaid 

Jackson Sillah RDC OMS 

Jane Irene Nabakooza Uganda MOH 

Jean Pierre Rakotovao Madagáscar Jhpiego 
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Nome (Nome original) País Afiliação 

Jean Marie Edengue Ekani  Não 
especificado 

Unicef 

Jessica Butts EUA CDC 

Jim William Wirngo Camarões NMCP 

John Munthali Malawi PMI/Impacto do paludismo 

John Muyaya RDC Jhpiego 

Joseph Ekandji Telonga RDC Jhpiego 

Joseph Ngwanza RDC Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 

Jules Ilaka Nakamukwikila  RDC Ministério da Saúde Pública, Higiene e Prevenção 

Julie Tsiriarivelo Madagáscar Jhpiego 

Julie Gutman EUA Ramo da Malária, CDC 

Katherine Wolf EUA Jhpiego 

Khatia Munguambe  Moçambique CISM 

Koki Agarwal EUA Jhpiego 

Kristen Vibbert EUA Jhpiego 

Laia Cirera Espanha ISGlobal 

Laura Anderson Não 
especificado 

OMS 

Lee Pyne-Mercier EUA BMGF 

Lenjary Rasetralimanga Madagáscar MOH 

Linda Mavungu RDC Jhpiego 

Lolade Oseni EUA Jhpiego 

Louise Mahan Burundi USAID 

Luwei Pearson EUA Unicef 

Madeleine Howard EUA Jhpiego 

Manitra Raveloarimanana Madagáscar Jhpiego 

Marc Bañuls Espanha ISGlobal 

Marcel Goupil Não 
especificado 

Não especificado 

Maud Majeres Suíça MMV 

Maurice Randriarison Madagáscar MOH 

Mauricette Andriamananjara 
Nambiniosoa 

Madagáscar Não especificado 

Maximo Ramirez Espanha ISGlobal 

Mialiseheno Andriamasinoro  Madagáscar Jhpiego 

Milijaona Fitesa Madagáscar Universidade de Toliary 
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Nome (Nome original) País Afiliação 

Mireia LLach Berne Espanha ISGlobal 

Montserrat Pi Espanha Não especificado 

Moumouni Bonkoungou Burkina Faso Jhpiego 

Munira Ismail Nigéria PMI 

Mwalenga Nghipumbwa Não 
especificado 

OMS 

"Nadia" Não 
especificado 

Não especificado 

Neusa F. Torres Não 
especificado 

CISM 

Odete Cossa Moçambique Jhpiego 

Olatayo Abikoye Não 
especificado 

Não especificado 

Olugbenga Mokuolu Nigéria Programa Nacional de Eliminação do Paludismo 

Oluseyi Akintola Nigéria Centros de Comunicação e Impacto Social 

Ombeni Mwerinde Suíça Unitaid 

Osvaldo Garrine Moçambique FHI360 

Ousmane Badolo Burkina Faso Jhpiego 

Patrick Jiomague Camarões Plano Internacional 

Patricia Razafimandimby Madagáscar Jhpiego 

Paulo Bulule Moçambique Jhpiego 

Pedro Luis Alonso Suíça OMS 

Peter Olumese Suíça OMS 

Pierre Hugo Não 
especificado 

MMV 

Philip Ukemezia Nigéria Jhpiego 

Pilar Fontsere Espanha ISGlobal 

Ramatu Salifu Nigéria Programa Nacional de Eliminação do Paludismo 

Regis Magauzi Zimbabué PMI/USAID 

"Rigot" Não 
especificado 

Não especificado 

Saad Hassan Não 
especificado 

USAID 

Samuel Mabunda Moçambique Jhpiego 

Sarah Nsiangani RDC Jhpiego 

"Scossa" Não 
especificado 

Não especificado 

Senyabou Gaye Senegal NMCP 
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Nome (Nome original) País Afiliação 

Silvia Schwarte Suíça OMS 

Simon Fozo Kwake Não 
especificado 

Plano Internacional 

Solofo Razakamiadana Madagáscar PMI/USAID 

Sosten Lankhulani Malawi NMCP 

Susan Youll Não 
especificado 

PMI 

Temitope Ipinmoye Nigéria Serviços Católicos de Socorro 

Thierry Ouedraogo Burkina Faso Jhpiego 

Tito Aiyenigba Nigéria Acção inovadora 

Tyson Volkmann Malawi PMI 

Victor Adebayo Nigéria Serviços Católicos de Socorro 

Victoria Taiwo Nigéria Programa Nacional de Eliminação do Paludismo 

Wani Lahai Serra Leoa NMCP 

Winifred Imoyera Nigéria Programa Nacional de Eliminação do Paludismo 

Yara Alonso  Espanha ISGlobal 

Youssouf Sawadogo Madagáscar Jhpiego 
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Anexo 2: Agenda  

 

 

 

 

 
ORDEM DO DIA 

C-IPTp REUNIÃO DE APRENDIZAGEM VIRTUAL  
Preparar o palco para o sucesso:  
Lições aprendidas para mover o PMI para um novo nível. 

Data 
1-3 de Junho de 2021 
08.00-11.00h EST 
diariamente 

 
 

Backgund A nível mundial, estima-se que houve 229 milhões de casos de paludismo em 2019 em 87 
países endémicos, diminuindo de 238 milhões em 2000. Em 2019, em 33 países de média a 
alta transmissão na Região Africana da OMS, estima-se que houve 33 milhões de 
gravidezes, das quais 35% (12 milhões) foram expostas à infecção por paludismo durante a 
gravidez. Estima-se que a infecção por paludismo durante a gravidez nestes 33 países 
resultou em 822.000 crianças com baixo peso à nascença. Embora o paludismo seja evitável 
e tratável, muitas mulheres não sabem disso e não podem obter medicamentos seguros e 
eficazes ou perder oportunidades no ANC para se manterem saudáveis. Utilizando dados de 
33 países africanos, foi calculada a percentagem de utilização do IPTp por dose. Em 2019, 
80% das mulheres grávidas utilizaram os serviços de ANC pelo menos uma vez durante a 
sua gravidez. Cerca de 62% das mulheres grávidas receberam IPTp1 e 49% receberam 
IPTp2. Houve um ligeiro aumento na cobertura de IPTp3, de 31% em 2018 para 34% em 
2019. (WHO's World Malaria Report, 2020). Factores tais como: 1) baixa procura de IPTp 
entre fornecedores e mulheres grávidas; 2) percepção de que SP para IPTp é um 
"medicamento falhado"; 3) falta de disponibilidade de QA-SP para IPTp; e 4) provas 
insuficientes por detrás de inovações na prestação de serviços alternativos requerem 
soluções para os países cumprirem as suas metas de paludismo e os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável relevantes e sublinham a necessidade de inovação. 
 
Vários países têm e estão a tomar medidas para testar uma abordagem inovadora baseada 
na comunidade que oferece às mulheres grávidas a oportunidade de receber IPTp a nível 
comunitário, para complementar a administração actualmente recomendada de IPTp-SP 
nas clínicas ANC (ver Directrizes consolidadas da OMS para o paludismo (lançadas em 
Fevereiro de 2021 e disponíveis através da seguinte ligação: Directrizes da OMS para o 
paludismo - 13 de Julho de 2021 (magicapp.org). Esta abordagem chama-se C-IPTp. Com o 
apoio da Unitaid, quatro países (RDC, Madagáscar, Moçambique, e Nigéria) estão a testar a 
introdução e expansão do C-IPTp. Independentemente do projecto TIPTOP, o Burkina Faso 
e o Malawi, com o apoio do PMI, bem como o Senegal estão em várias fases de 
experimentação do C-IPTp. A Serra Leoa adoptou o C-IPTp como política nacional e está a 
implementá-lo em todo o país.  
 

https://files.magicapp.org/guideline/67ecb5f5-80be-4515-899f-c003434a611b/published_guideline_5438-2_0.pdf
https://files.magicapp.org/guideline/67ecb5f5-80be-4515-899f-c003434a611b/published_guideline_5438-2_0.pdf
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As conclusões de cada um destes pilotos nos diferentes países e a experiência de 
implementação na Serra Leoa contribuirão para a construção de uma base de provas que 
será revista pela OMS em 2022, tendo em vista uma potencial actualização das 
recomendações à medida que as provas o permitam.  
 
Se se provar uma estratégia bem sucedida, o C-IPTp poderia ajudar a apoiar um aumento 
da cobertura do IPTp-SP, bem como a assistência ANC, minimizando oportunidades 
perdidas e apoiar os países para prevenir o PIP.  

Cumprir os 
Objectivos: 

• Apresentar os resultados preliminares da investigação do projecto C-IPTp.  
• Apresentar e discutir as lições aprendidas na implementação do C-IPTp.  
• Identificar desafios e oportunidades para os países melhorarem a implementação 

piloto do C-IPTp. 

Sugestão de 
pré-leitura: 

• Relatórios de avaliação das instalações de saúde 
• ISGlobal Household Survey and Qualitative study reports 
• TIPTOP Brief 

Dia 1 

08.00 – 08.15 
(15 mins) 

Abertura 
Comentários de boas-vindas | Elaine Roman, Jhpiego  
Mensagem de boa vontade | Philippe Duneton, Unitaid  
Mensagem de boa vontade | Pedro L. Alonso, OMS, Programa Global 
contra a Malária  
Mensagem de boa vontade | Raj Panjabi, PMI 
Reunião propósito, objectivos e normas | Hailey Cox, Jhpiego  

Plenária 

08.15 – 08.55 
(40 mins) 

Do que se trata o TIPTOP e o C-IPTp?  
Facilitador: Koki Agarwal, Jhpiego 
• Visão geral da implementação dos componentes do estudo TIPTOP, 

geração de provas e aprendizagem (15 min) | Emmanuel 'Dipo 
Otolorin, Jhpiego 

• Desenvolvimento de linhas de orientação da OMS: IPTp (15 mins) | 
Pedro Alonso, David Schellenberg, OMS  

Discussão (10 mins) 

Plenária 

08.55 – 10.05 
(70 mins) 

TIPTOP Dados até à data (Parte 1) 
Facilitador: Clara Menendez, ISGlobal, Centro de Investigação Sanitária 
de Manhiça 
• Inquéritos domiciliários (25 min) | Franco Pagnoni, ISGlobal 
• Monitorização de rotina (25 mins) |Christina Maly, Jhpiego 
Discussão (20 mins) 

Plenária 

10.05 – 10.55 
(50 mins) 

TIPTOP Dados até à data (Parte 2) 
Facilitador: Koki Agarwal, Jhpiego 
• Estudo Antropológico (20 mins) |Cristina Enguita-Fernàndez e Yara 

Alonso, ISGlobal 
• Outros estudos (por exemplo, Estudo de resistência às drogas, 

Estudo de custo-eficácia) (10 min) | Clara Pons e Laia Cirera Crivillé, 
ISGlobal 

Discussão (20 mins)  

 

10.55 – 11.00 Encerramento e Envolvimento 
Facilitador: Emmanuel Otolorin, Jhpiego 

Plenária 

Dia 2 

08.00 – 08.10 
(10 mins) 

Abertura  
Elaine Roman, Jhpiego 

Plenária 
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08.10 – 08.30 
(20 mins) 

Actualização: Embalagem específica para SP e IPTp com garantia de 
qualidade  
Facilitador: Maud Majeres Lugand, MMV 
Disponibilidade e acesso a SP (15 mins) | Pierre Hugo, MMV 
Discussão (5 min.)  

Plenária 

08.30 – 09.50 
(80 mins) 

SALAS DE REPOUSO 
Sala 1: CHWs: Selecção, formação, supervisão, fornecimento de SP e 
incentivos (25 mins) 
Facilitadora | Katherine Wolf, Jhpiego 
• Apresentador 1: Chibinda Deogratias, Jhpiego (10 mins) 
• Apresentador 2: Gauthier Tougri, NMCP Burkina Faso (10 mins) 
Discussão (5 min.)  
 
Sala 2: Lições Aprendidas de Sistemas de Supervisão (25 min.) 
Facilitador | Eric M. Sompwe, MOH/DRC 
• Apresentador 1: Jean Pierre Rakotovao, Jhpiego (10 mins),  
• Apresentador 2: Seynabou Gaye, NMCP Senegal (10 mins) 
Discussão (5 min.)  
 
Sala 3: Papel das Organizações da Sociedade Civil (25 mins) 
Facilitadora | Gloria Sebikaari, PMI/Uganda 
• Apresentador 1: Bartholomew Odio, Jhpiego (10 mins),  
• Apresentador 2: Hery Harimanitra Andriamanjato, Jhpiego (10 mins) 
Discussão (5 min.)  
 
Relatórios em Plenária: Relatórios dos grupos em plenário (5 min. cada 
grupo (15 min.)) 
Discussão (40 min.) | Facilitador: Koki Agarwal, Jhpiego 

Salas de 
descanso 
 
Tradução 
francesa 
disponível 
 
 
 
 

Tradução 
francesa 
disponível  
 
 
 

Tradução 
portuguesa 
disponível 

09.50 – 10.50 
(60 mins) 

Painel de Discussão sobre Lições Aprendidas a Trabalhar com o 
Governo e Parceiros incluindo o Planeamento para a Sustentabilidade. 
Facilitador: Julie Gutman, CDC 
• Apresentador 1: Odete Cossa, Jhpiego (15 mins)  
• Apresentador 2: Bright Orji, Jhpiego (15 mins)  
Discussão (30 min.)  

Plenária 

10.50 – 11.00 Encerramento & Envolvimento 
Facilitador: Elaine Roman, Jhpiego 

Plenária 

Dia 3 

08.00 – 08.10 
(10 mins) 

Abertura Plenária 

08.10 - 9.50  
(100 mins) 
 
 
 
 
 
 

SALAS DE FUGA: Debates sobre Desafios e Oportunidades (40 minutos 
em salas de breakout) 
Sala 1 Desafios e oportunidades com a criação de procura 
Facilitador: Jackson Sillah, OMS 
• Apresentador 1: Chibinda Deogratias, Jhpiego (15 mins)  
Discussão (25 mins) 
 
Sala 2 Desafios e oportunidades da implementação do C-IPTp durante 
a pandemia da COVID-19 
Facilitador: Franco Pagnoni, ISGlobal 
• Apresentador 1: Andritahina Razafiarijaona, Jhpiego (10 mins),  
• Apresentador 2: Seynabou Gaye, NMCP Senegal (10 mins)  
Discussão (20 mins) 
 

Salas de 
descanso 
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Sala 3 Desafios e Oportunidades dos sistemas de referência CHW 
Facilitador: Khatia Munguambe, CISM Moçambique  
• Apresentador 1: Baltazar Candrinho, NMCP Moçambique (10 mins),  
• Apresentador 2: Sosten Lankhulani, NMCP Malawi (10 mins)  
Discussão (20 mins) 
 
Sala 4 Desafios e oportunidades com o envolvimento do sector 
privado. 
Facilitador: Abigail Pratt, BMGF  
• Apresentador 1: Herbert Enyeribe Onuoha, Jhpiego (10 mins)  
• Apresentador 2: Wani Lahai, NMCP Serra Leoa (10 mins) 
 
Relatórios em Plenária:  
Facilitador: Gladys Tetteh, Jhpiego 
Relatórios dos grupos (20 min., 5 min. cada grupo)  
Discussão em grande grupo (40 min.)  

09.50 – 10.50 
(60 mins) 

Painel de Discussão: O Futuro do C-IPTp 
Facilitador: Koki Agarwal, Jhpiego 
Painelistas:  
Bright Orji, Jhpiego Nigéria 
Nnenna Ogbulafor, MOH Nigéria 
Ousmane Badolo, Jhpiego Burkina Faso  
Cibinda Deogratias, Jhpiego RDC 
Eric Sompwe, MOH RDC 

Plenária 

10.50 – 11.00 
(10 mins) 

Encerramento, Anúncio de 2022 RPLM em Moçambique e C-IPTp 
Video| Elaine Roman, Jhpiego 

Plenária 

 


