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A transmissão da malária é mais intensa na região sul, 
enquanto as regiões do deserto na região norte estão 
livres de malária. O número de casos de malária 
relatados em 2020 foi de 4.377.938 com 5.849 mortes.   

Chave 
 

 Objectivo alcançado ou no rumo certo 

 Progresso, mas é necessário um 
maior esforço 

 Não está encaminhado 

 Não há dados  

 Não aplicável 
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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 foi parabenizado por isso. 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, e só conseguiu cobrir 7% 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 Níger mobilizou o financiamento necessário para adquirir e distribuir as REMILDs e TDRs 
necessárias para 2022. O país obteve REMILDs suficientes para alcançar uma cobertura 
operacional universal da população-alvo. O país possui estoques adequados de TCAs e 
TDRs. O Níger completou o plano nacional de monitorização e gestão da resistência a 
inseticidas e relatou recentemente os resultados dos testes de resistência a inseticidas à 
OMS. O país também está mostrando liderança no controlo da malária através da sua 
participação na abordagem de Da Alta Carga ao Alto Impacto (Light Bordem Light Impacte). 
O Níger lançou a campanha “Zero Malária Começa Comigo” 

De acordo com a agenda legada do presidente da ALMA, Sua Excelência o Presidente 
Umaro Sissoco Embaló, o país melhorou os mecanismos de monitoração e 
responsabilidade para a malária com a criação do Cartão de pontuação de pontuação do 
controlo da malária. No entanto, este cartão não foi ainda partilhado publicamente com o 
Centro de conhecimento do cartão de pontuação da ALMA. O país está a elaborar uma 
nota conceitual para o Conselho para a Eliminação da Malária. 

Impacto 
O número de casos de malária relatados em 2020 foi de 4.377.938 com 5.849 mortes.   

Principais desafios 
• Recursos insuficientes para obter uma alta cobertura de intervenções essenciais 

contra a malária. 

• 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 negligenciada.  



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  O país implementou a 
campanha da 
quimioprevenção sazonal da 
malária (SMC) digitalizada 
para mais de 4,9 milhões de 
crianças-alvo. O NMCP está 
a planear realizar a Revisão 
do Programa de Malária, a 
criação do Plano Estratégico 
Nacional (NSP) e a avaliação 
retrospetiva em colaboração 
com o Fundo Mundial, OMS, 
RBM e ALMA. Diagnósticos e 
tratamentos foram 
implementados nas unidades 
de saúde A distribuição da 
RTI foi feita através de 
serviços de rotina e da 
distribuição comunitária em 
um distrito piloto. Há 
disponibilidade de TCAs e 
TDRs no nível central. 

Política Trabalhar no sentido de 
incorporar actividades 
dirigidas aos refugiados no 
âmbito do Plano 
Estratégico para a Malária 

1T de 2023  O NMCP está a elaborar um 
novo MSP e a situação em 
relação aos refugiados será 
levada em consideração 

Abordar a 
cobertura 
do controlo 
de vectores 

Trabalhar para preencher 
as lacunas de 
financiamento para as 
REMILDs TCAs 

4T de 2023  O país obteve recursos 
adicionais para TCAs através 
do Fundo Mundial 

O Níger respondeu positivamente às acções recomendadas que abordam a mobilização de 
recursos e continua a acompanhar o progresso à medida que estas acções são 
implementadas. 

SRMNIA e DTNs 
Progresso  
O país melhorou os mecanismos de rastreio e responsabilização com o desenvolvimento 
do Cartão de pontuação da Saúde Reprodutora, Materna, de Recém-nascidos, Infantil e 
Adolescentes. 

O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) no Níger é 
medido utilizando um índice composto calculado a partir da cobertura de quimioterapia 
preventiva alcançada para filariose linfática, oncocercose, esquistossomose, helmintos 
transmitidos pelo solo e tracoma. Em 2020, a cobertura de quimioterapia preventiva foi 78% 
para filariose linfática, 59% para esquistossomose, 100% para helmintíase transmitida pelo 
solo e 30% para tracoma. De forma geral, o índice global de cobertura de quimioterapia 
preventiva de DTN para o Níger em 2020 foi 61, o que representa uma redução em relação 
ao índice de 2019 (74). 



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  Não foi relatado progresso. 

DTNs Reconhecendo o impacto 
negativo da COVID-19 na 
cobertura da MDA de 
2020, é preciso garantir 
que as intervenções de 
DTN sejam mantidas e 
implementadas ao 
mesmo tempo que as 
directrizes sensíveis da 
COVID-19 durante a 
pandemia. Isso inclui 
priorizar as principais 
actividades de 
recuperação necessárias, 
incluindo o rastreamento 
de estoques 
remanescentes nos 
distritos para recuperar 
todos os medicamentos 
vencidos após a MDA 
para fins de incineração e 
contabilização e garantir 
que o método First-
Expire-First-Out - FEFO 
(primeiro a vencer, 
primeiro a sair) seja 
efectivamente 
implementado no nível 
nacional 

4T de 2022  O país está a realizar as 
intervenções de prevenção e 
controlo das DTNs conforme 
planeadas. No terceiro trimestre 
de 2022, o país tem trabalhado 
para fortalecer a vigilância da 
oncocercose, ao mesmo tempo 
em que aborda as 
recomendações do comité de 
especialistas. Também foi 
realizada um treino para 50 
parlamentares da comissão de 
assuntos sociais e culturais 
sobre a utilização do cartão de 
pontuação das DTNs.  Foram 
organizadas diferentes reuniões 
de coordenação com as 
organizações da sociedade civil 
que trabalham na defesa das 
DTNs e outras actividades 
rotineiras estão a ser realizadas. 

Optimizar a 
qualidade 
dos 
cuidados de 
saúde 

Abordar a queda da 
cobertura de vitamina A 

4T de 2022  Elemento a entregar que ainda 
não é exigível 

Chave  

 Objectivo alcançado  

 Algum progresso 

 Nenhum progresso 

 Prazo não vencido 

 

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


