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Cartão de pontuação referente à responsabilidade e acção

Taxa de prevalência do parasita da malária (%)

Chave
Em São Tomé e Príncipe, o número anual relatado de casos de
malária em 2012 foi de 9.921 com 7 mortes.

Meta atingida ou a caminho
Progresso, mas mais esforço é necessário
Não houve progresso
Nenhum dado/Não se aplica

São Tomé e Príncipe
Relatório trimestral da ALMA
Trimestre 3, 2014
Progresso
São Tomé e Príncipe efectuou progressos significativos no que diz respeito à prevenção
e controlo da malária, originando uma tremenda redução das mortes por malária entre
2005 e 2010. O país obteve recursos suficientes para sustentar a cobertura universal
das intervenções essenciais no controlo da malária em 2014. . São Tomé e Príncipe
alcançou e mantém um elevado nível de cobertura em intervenções marcadoras da
saúde maternal, de recém-nascidos e infantil, incluindo parteiras com experiência e
imunização DPT3. São Tomé e Príncipe foi galardoado com um prémio ALMA em 2014
por Excelência na Implementação do Controlo de Vectores.

Impacto
Os casos de malária confirmados diminuíram de uma média anual de 38.655 durante
2000–2005 para 9.921 casos em 2011. No mesmo período, as mortes por malária
também dimiuíram de 162 para 7. Como tal, o país alcançou uma redução de 70% na
incidência da malária desde 2000.

Desafio chave
•

Resistência a insecticidas de piretróides detectada.

Acções chave recomendadas prévias
Objectivo

Item de acção

Cronograma
de
conclusão
sugerido

Abordar o
financiamento

Assegurar que a nota
conceptual NFM é submetida
até ao T1 2015 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

T1 2015

Chave
Acção concluída com sucesso
Algum progresso
Não houve progresso
O item ainda está dentro do prazo

Progresso

Comentários Actividades
chave/Realizações desde
o último relatório
trimestral
Resultados ainda
pendentes

