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O número anual relatado de casos de malária no 
Eswatini em 2020 foi 325 casos e 2 mortes.  

  Chave 

 Objectivo alcançado ou no rumo certo 

 Progresso, mas é necessário um 
maior esforço 

 Não está no caminho certo+ 

 Não há dados  

 Não aplicável 

 



 

Manutenção de serviços essenciais de saúde durante a 
pandemia da COVID-19 
A pandemia da COVID-19 interrompeu muito os serviços da saúde de rotina e os 
impactos económicos continuam a dificultar a recuperação dos sistemas de saúde. É de 
vital importância que nos concentremos em recuperar o tempo perdido na prestação de 
intervenções essenciais para salvar vidas durante este período difícil, mantendo o 
progresso em direcção às metas dos ODS (Objectivos de Desenvolvimento Sustentável) 
para malária, doenças tropicais negligenciadas e saúde reprodutiva, materna, neonatal, 
infantil e adolescente.  

Dadas as dificuldades em garantir o fornecimento de produtos essenciais de saúde em 
África durante a pandemia da COVID-19, é muito importante que os países assinem, 
ratifiquem e depositem o instrumento da Agência Africana de Medicamentos (AMA) junto 
da CUA, a fim de melhorar o acesso a produtos médicos de qualidade, seguros e 
eficazes em África. O país é encorajado a fazer isso. A aquisição antecipada de produtos 
essenciais de saúde também é altamente recomendada enquanto persistirem os longos 
prazos de entrega. 

O país tem sido afectado pela restrição do acesso às vacinas para a COVID-19 em todo 
o continente, mas conseguiu cobrir 34% da sua população até Outubro de 2022. O país, 
juntamente com os parceiros, deve investir na educação e na comunicação da mudança 
de comportamento para melhorar a adoção de vacinas e tratamentos contra a COVID. 

Malária 
Progresso 
O Eswatini possui recursos suficientes para financiar VRI, TCA e TDRs exigidos para 
manter a cobertura universal em 2022 e tem estoques suficientes de TCA e TDRs. O 
Eswatini aumentou a cobertura de VRI em 2021. O Eswatini é membro das iniciativas 
Eliminação 8 e MOSASWA, que fortalece a colaboração transfronteiriça do país com os 
países vizinhos. O país finalizou o plano de monitorização e gestão da resistência aos 
inseticidas e lançou a campanha Zero Malária Começa Comigo. A OMS identificou o 
Eswatini como um país que possui o potencial de eliminar a transmissão da malária.  

De acordo com a agenda prioritária do presidente da ALMA, Sua Excelência o 
Presidente Umaro Sissoco Embaló, baseado na agenda de Sua Majestade o Rei Mswati 
III, em Maio de 2019, o país criou um Fundo para a Eliminação da Malária para angariar 
US$5 milhões para a eliminação da malária. O Eswatini foi o primeiro país em África a 
introduzir um cartão de pontuação da eliminação da malária para melhorar o rastreio, a 
responsabilidade e a acção conforme o país avança para a eliminação da malária e este 
foi publicado no Centro de comunicação do cartão de pontuação da ALMA.  

Impacto 
O número anual relatado de casos de malária em 2020 foi 325 casos e 2 mortes. 

Principais desafios 
• Manter a malária no topo da agenda política e de financiamento. 

• Manter o fornecimento de intervenções essenciais para salvar vidas durante a 
pandemia da COVID-19, incluindo saúde reprodutiva, materna, neonatal, adolescente, 
malária e doenças tropicais negligenciadas. 
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Acções chave recomendadas prévias 
Objectivo Medida a tomar Calendário de 

conclusão 
sugerido 

Progresso Comentários – principais 
actividades/realizações desde o 
último relatório trimestral 

Impacto Garantir que os 
serviços referentes à 
malária, incluindo 
gestão de casos e 
controlo de vectores, 
sejam mantidos e 
implementados ao 
utilizar directrizes 
sensíveis à COVID-19 
durante a pandemia 

4T de 2022  Durante o terceiro trimestre, 
mantiveram-se o diagnóstico e o 
tratamento juntamente com a 
utilização das directrizes sensíveis 
à Covid-19. Para o controlo do 
vectores, todos os operadores de 
pulverização da VRI tiveram a sua 
temperatura monitorizada 
diariamente e também receberam 
EPI completo.   Há estoques 
satisfatórios de produtos de gestão 
de casos 
 

Política Assinar, ratificar e 
depositar o 
instrumento da AMA 
junto à CUA 

Política  Elemento a entregar que ainda não 
é exigível 

Monitoramento Garantir que o 
monitoramento da 
resistência aos 
medicamentos seja 
realizado e os dados 
relatados à OMS 

Monitoramento  O principal desafio na realização 
de testes de resistência a 
medicamentos tem sido o pequeno 
número de casos de malária para 
conduzir estudos de resistência a 
medicamentos, mas o país está a 
trabalhar num plano para lidar com 
os baixos números  

O Eswatini respondeu positivamente às acções recomendadas sobre a comunicação da 
resistência a Inseticidas à OMS e a falta de dados sobre a implementação da gestão 
integrada de casos comunitários (iCCM) e continua a fortalecer o acesso ao tratamento 
da malária, pneumonia e diarreia.  

SRMNIA e DTNs 
Progresso 
Houve um bom progresso na cobertura da ART de intervenção de rastreio da SRMNIA 
em crianças.  

O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) no Eswatini é 
medido utilizando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia 
preventiva alcançada para filariose linfática, esquistossomose e helmintos transmitidos 
pelo solo. A cobertura de quimioterapia preventiva em Eswatini é zero para helmintos 
transmitidos pelo solo e para esquistossomose.  



Acções chave recomendadas prévias 

Objectivo Medida a tomar Calendário de 
conclusão 
sugerido 

Progresso Comentários – principais 
actividades/realizações desde o 
último relatório trimestral 

SRMNIA1: 
Impacto 

Garantir que os serviços 
essenciais da SRMNIA 
sejam mantidos e 
implementados ao utilizar 
directrizes sensíveis à 
COVID-19 durante a 
pandemia. Lidar com a falta 
de produtos essenciais da 
SRMNIA 

4T de 2022  O país desenvolveu directrizes 
da SRMNIA para COVID-19 que 
obedecem as orientações da 
OMS. O país teve falta de 
estoque de alguns produtos 
essenciais do Planeamento 
Familiar e dos medicamentos 
que salvam vidas, incluindo 
controlo de natalidade oral e 
injectável, ocitocina e sulfato de 
magnésio. No entanto, através 
do Fundo de Populações das 
Nações Unidas (FPNU), as 
mercadorias de emergência 
foram adquiridas e a questão da 
falta de estoque foi abordada 

DTNs Reconhecendo o impacto 
negativo da COVID-19 na 
cobertura da MDA de 2020, 
é preciso garantir que as 
intervenções de DTN, 
incluindo MDAs, controlo de 
vectores e a gestão da 
morbidade e prevenção da 
incapacidade, sejam 
mantidas e implementadas 
ao mesmo tempo que as 
directrizes sensíveis da 
OVID-19 durante a 
pandemia. Isso inclui 
priorizar as principais 
actividades de actualização 
necessárias. 
 

4T de 2022  O país está a conduzir 
actividades de rotina de DTN, 
respeitando as medidas de 
segurança da COVID-19. A 
último MDA no país foi realizada 
em 2019 e o país está a solicitar 
o apoio da OMS para a próxima 
MDA. O país também solicitou 
apoio da ESPEN para criar locais 
sentinela para helmintos 
transmitidos pelo solo 

O país respondeu positivamente à acção recomendada da SRMNIA relativa à falta de 
dados sobre a cobertura da vitamina A, e continua a monitorizar o progresso à medida 
que esta acção é implementada. 

Chave 
 Objectivo alcançado  

 Algum progresso 

 Nenhum progresso 

 Prazo não vencido 

 

 
1 Métrica da SRMNIA, acções e respostas recomendadas monitorizadas através da OMS  


