RESUMO DE PROJECTO
No caminho para eliminação da malária através do
fortalecimento do sistema de vigilância em Moçambique
Este projecto visa apoiar o Programa Nacional de Controlo da Malária a desenvolver
um plano de fortalecimento para vigilância da malária que irá orientar a
implementação de intervenções eficazes adaptadas a todos os estratos de
transmissão no país

Sobre o projecto
Apesar da recente redução da morbilidade e mortalidade, a malária continua
a ser o maior problema de saúde pública em Moçambique, sendo responsável
(em 2015) por 29% de todas as mortes hospitalares e 42% das mortes de
crianças menores de cinco anos (Plano Estratégico Nacional da Malária 20172022).
Moçambique está a fazer esforços significativos para reduzir o peso de malária
a nível nacional e definiu metas específicas de eliminação da malária nas
províncias do sul. O que torna o controlo e eliminação da malária
particularmente complexos em Moçambique é que as dinâmicas de
transmissão e endemicidade são altamente variáveis em todo o território,
dentro e entre as províncias, exigindo a implementação de pacotes de
intervenções personalizados, para áreas geográficas de diferente contexto
epidemiológico.
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Para activar as respostas adequadas às necessidades
locais é essencial criar um sistema de vigilância
abrangente capaz de recolher e analisar dados ecoepidemiológicos fundamentais para actualizar
regularmente a estratificação da transmissão da
malária e informar a implementação de intervenções.

Objectivo do projecto
O foco do projecto é construir uma base de um
sistema abrangente de vigilância da malária a ser
implementado em todo o país, apoiando a agenda
regional de eliminação da malária.

Actividades

Resultado esperado
Este projecto vai orientar o desenvolvimento de um
plano operacional nacional de vigilância da malária
capaz de informar o controlo da malária, as
prioridades e respostas de eliminação nos diferentes
estratos de intensidade da transmissão da malária no
país.
Este será um passo fundamental para Moçambique
alcançar os seus objectivos de controlo e eliminação
da malária, onde faz parte de uma parceria de oito
países da África Austral que se comprometeram a
eliminar a malária na região (Eliminação8).

Sob a liderança do Programa Nacional de Controlo da
Malária, a Malaria Consortium irá envolver todos os
parceiros da malária e actores chave, a nível nacional
e regional, para:


Avaliar o sistema nacional de informação e
vigilância da malária actual e identificar os
principais constrangimentos a serem abordados



Colher e analisar dados epidemiológicos
adicionais sobre a origem dos casos de malária
em algumas áreas de baixa transmissão (Maputo
Cidade e Província) para fortalecer os
procedimentos de notificação e investigação de
casos



Mapear todas as fontes de informação
relacionadas com a malária que devem ser
integradas num sistema óptimo de vigilância



Facilitar o desenvolvimento colaborativo de um
quadro orientador de Dados-para-Acção, que
servirá de instrumento para todos os parceiros
usarem na implementação de intervenções
focalizadas de malária, com base em ciclos de
feedback rápido.
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Figura 1. Estratificação da malária nos distritos de Moçambique
em 2017 (Fonte: PNCM)
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