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Cartão de pontuação referente à 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.   

     Chave 
 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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Progresso 
Moçambique tem alcançado um progresso estável no que diz respeito ao reforço e 
intensificação das intervenções de controlo da malária. Adicionalmente, o país efectuou 
alterações às políticas, incluindo a proibição dos tratamentos 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 TCAs, TDRs e REMILDs em 2014.  
Moçambique alcançou igualmente uma cobertura elevada do indicador marcador da 
saúde maternal, de recém-nascidos e infantil (MNCH), O país melhorou muito os 
mecanismos de rastreio e responsabilização com o desenvolvimento do Cartão de 
Pontuação da Saúde Reprodutora, Materna, de Recém-nascidos e Infantil (RMNCH). 
 
Impacto 
O número anual relatado de casos de malária em 2012 foi de 1.813.984 casos e 2.818 
mortes.   
 
Desafio chave 
• A taxa elevada de rotação do pessoal em anos recentes está a afectar a eficiência 

do programa.   
 
Acções chave recomendadas prévias 
Objectivo  Item de acção  Cronograma 

de 
conclusão 
sugerido 

Progresso  Comentários - 
Actividades 
chave/Realizações desde 
o último relatório 
trimestral 

Abordar o 
financiamento 

Assegurar que a nota 
conceptual NFM (Novo 
Modelo de Financiamento) 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  Elemento a entregar que 
ainda não é exigível mas o 
país iniciou a preparação 
da nota conceptual NFM 
do Fundo Mundial e 
planeia enviar em Outubro 
de 2014 

MNCH1: 
Optimizar a 
qualidade dos 
cuidados de 
saúde 

Identificar e abordar os 
motivos para a diminuição da 
cobertura da vitamina A 

T2 2015  Resultados ainda 
pendentes 

 

Chave  
 Acção concluída com sucesso 

 Algum progresso 

 Não houve progresso 

 O item ainda está dentro do prazo 

 

                                                 
1 Métrica da saúde maternal, de recém-nascidos e infantil (MNCH), acções e respostas 
recomendadas acompanhadas através de MCA/ERG da OMS. 


