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Boletim de responsabilidade e acção 

 
 
A transmissão da malária é sazonal em praticamente todas as 
áreas de Moçambique. O número anual relatado de casos de 
malária em 2012 foi de 1.813.984 casos e 2.818 mortes.   

 Legenda 
 Meta atingida ou a caminho 

 Progresso, mas mais esforço é necessário 

 Não houve progresso 

 Nenhum dado/Não se aplica  
 

 
 
 

 

Taxa de prevalência do parasita da malária (%) 
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Actualização urgente do Fundo Global 

O Fundo Global anunciou que Moçambique receberá 450,3 milhões de US$ para o 
combate ao HIV, tuberculose, malária e fortalecimento dos sistemas de saúde como a 
alocação nacional do país ao abrigo da Nova Modalidade de Financiamento. O montante  
total inclui todos os fundos existentes e não utilizados de rondas anteriores e da Nova 
Modalidade de Financiamento Intercalar. O Fundo Global calculou o montante total da 
alocação com base nos encargos causados pela doença e nível de rendimento de 
Moçambique, bem como vários outros factores. Uma proporção específica do total foi 
igualmente alocada a componente da malária, segundo uma fórmula desenvolvida pelo 
Fundo Global que tem em conta vários factores, incluindo os encargos com as doenças e 
desembolsos prévios. O montante calculado para Moçambique foi de US$ 140,8 milhões, 
incluindo US$ 48,3 milhões de novos recursos. As alocações as componentes individuais 
da doença não são fixas, e podem ser ajustados de acordo com as decisões efectuadas 
ao nível do país. Apela-se a Moçambique que assegure a alocação de recursos ao 
controlo da malária provenientes da alocação geral nacional do Fundo Global a um nível 

suficiente que permita sustentar os ganhos alcançados em anos recentes.   

Progresso 

Moçambique efectuou um progresso estável no desenvolvimento de intervenções do 
controlo da malária e tem, em particular, tido êxito no que diz respeito à angariação de 
recursos através do Fundo Global para aprovisionar as mercadorias antimaláricas 
necessárias. Adicionalmente, o país efectuou alterações às políticas, incluindo a proibição 
de tratamento com um único medicamento oral baseados na artemisinina. Foram 
introduzidas políticas referentes à Gestão Comunitária dos Casos de malária e pneumonia. 
O país garantiu financiamento suficiente para sustentar a cobertura universal de CTAs, 
TDRs e RMTILDs em 2014. Moçambique alcançou igualmente uma cobertura elevada do 
indicador marcador da saúde materna, do recém-nascidos e infantil (MNCH), o indicador 
da prevenção da transmissão materno-infantil (PTMI). Moçambique demonstrou uma 
redução de 61% na mortalidade infantil nas crianças com menos de 5 anos de idade desde 
1990. O país melhorou significativamente os mecanismos de rastreio e responsabilidade 
com o desenvolvimento da Tabela de Desempenho de Saúde Reprodutiva, Materna, dos 
Recém-nascidos e Infantil. 

Impacto 

O número anual relatado de casos de malária em 2012 foi de 1.813.984 casos e 2.818 
mortes.   

Principais desafios 

 As fraquezas da gestão da cadeia de fornecimento estão a originar faltas de stocks ou 
a expiração do prazo de validade de comodidades essenciais.    

 A taxa elevada de rotação do pessoal em anos recentes está a afectar a eficiência do 
programa.   

 
 
 
 



Nova acção principal recomendada 
Objectivo Item de acção Calendário de 

conclusão 
sugerido 

Abordar o 
financiamento 

Assegurar que a nota conceptual NFM é submetida até ao T4 2014 e 
assegurar a alocação de recursos suficientes para o controlo da 
malária a um nível que seja suficiente para sustentar os ganhos 
alcançados em anos recentes 

T4 2014 

 


