Gynuity Health Projects
é uma organização de pesquisa e
assistência técnica dedicada à idéia
de que todas as pessoas devem
ter acesso aos frutos da ciência
médica e ao desenvolvimento da
tecnologia. Nosso objetivo é fazer
as tecnologias de saúde reprodutiva
mais adequadas, mais acessíveis e
mais amplamente aceitáveis.

Gynuity trabalha globalmente
para assegurar que as tecnologias
de saúde reprodutiva estejam
disponíveis a custos razoáveis,
oferecidas em um contexto de alta
qualidade de serviços, e de uma
forma que reconheça a dignidade
e autonomia de cada individuo.
Nossos esforços estão focados
particularmente em locais de poucos
recursos, populações carentes e
assuntos desafiadores.
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ATIVIDADES

PROGRAMAS

LOCAIS E PARCERIAS

Pesquisa Clínica

Contracepção

Gynuity trabalha em uma grande variedade de
locais e contextos, com ênfase em ambientes
de poucos recursos. Trabalhamos com vários
parceiros, incluindo cientistas, atores políticos,
profissionais de saúde, grupos e consórcios
que atuam em advocacy, órgãos reguladores e
entidades comerciais. Nosso trabalho é apoiado
por uma série de doadores. Por favor, visite o
nosso site - www.gynuity.org - para maiores
informações.

Nós trabalhamos com pesquisadores e provedores
de atenção clínica nos Estados Unidos e
internacionalmente com objetivo de reduzir a
morbidade e mortalidade materna relacionadas
com alguns dos mais significativos problemas de
saúde que afetam as mulheres.

Pesquisa em Ciências Sociais

Gynuity desenha e conduz pesquisa para informar
e orientar a prestação de serviços em saúde
reprodutiva e saúde materna.

Treinamento e Educação

Nós preparamos os profissionais de saúde para
utilizarem tecnologias de saúde reprodutiva, onde
elas são relativamente novas ou subutilizadas,
e treiná-los em metodologia de pesquisa para
documentarem o uso e aceitação destes métodos
em diferentes contextos. Nós também preparamos
folhetos para aconselhamento e de caráter
educacional para grupos de advocacy, para a mídia
e doadores.

AssistênciaTécnica

Gynuity trabalha para fortalecer os serviços de
saúde, apoiando a introdução de tecnologias
de baixo custo, baseadas em evidências, para o
tratamento de uma variedade de condições de
saúde das mulheres. Nós fornecemos assistência
técnica aos sistemas de saúde, aos fazedores de
políticas e aos que atuam em advocacy, outras
organizações internacionais e ONGs.

Política e Advocacy

Gynuity trabalha com pessoas que atuam na defesa
da saúde das mulheres para concretizar o que
prometem as tecnologias de saúde reprodutiva nos
Estados Unidos e no mundo.

Desenvolvimento de materiais

Gynuity desenvolve materiais educativos e para
orientar políticas em uma série de questões
de saúde materna e reprodutiva. Estamos
empenhados em tornar a informação acessível e
traduzir nossos recursos-chave em vários idiomas.

Gynuity trabalha para desenvolver novas e inovadoras
formas de contracepção para aumentar a capacidade
das mulheres planejarem e aumentarem o intervalo
entre as gestações. Os projetos incluem pesquisa e
desenvolvimento de um contraceptivo oral pericoital ou
sob demanda.

Abortamento medicamentoso

Nosso trabalho nesta área concentra-se em refinamento
dos regimes e na desmedicalização dos serviços;
introdução de serviços de aborto medicamentoso para
gerar dados que sirvam para registros regulatórios;
treinamento para a introdução em diversos contextos e
para desenvolver a capacidade local; e advocacy para a
inclusão em normas e diretrizes clínicas.

Hemorragia pós-parto

Gynuity realiza ensaios clínicos para reunir dados
confiáveis sobre uso de misoprostol para a
prevenção e tratamento da hemorragia pós-parto
(HPP). Desenvolvemos materiais educativos para os
fazedores de políticas públicas, médicos e usuários.

Pré-eclâmpsia

Nossa pesquisa em pré-eclâmpsia se concentra em
abordagens alternativas de tratamento que visam a
melhorar o tratamento, a facilidade de uso, custoeficácia, e a demanda de tempo da equipe.

Abortamento espontâneo

Realizamos pesquisa clínica para o refinamento dos
regimes de uso para tratamento do abortamento
espontâneo no primeiro e segundo trimestres.
Realizamos atividades de advocacy e treinamento
relacionado com a introdução do método.

DSTs/HIV/Doenças Infecciosas

Nosso objetivo é investigar produtos controlados
pela mulher para a saúde vaginal e conduzir pesquisas
epidemiológicas para avaliar a prevalência e correlação
de C.sordellii e perfringens entre mulheres em idade
reprodutiva.
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