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Relatório trimestral da ALMA de Botsuana  
4o trimestre de 2022  

 
Cartão de pontuação referentes à responsabilidade e à acção 

 

 
O número de casos confirmados de malária reportados 
em 2021 foi de 729, com 5 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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Relatório trimestral da ALMA da 
Botsuana - 4o trimestre de 2022  

Malária 
Progresso 
O país continua a trabalhar no fortalecimento e manutenção dos serviços de saúde após 
o impacto devastador da pandemia da COVID-19. A este respeito, a Botsuana garantiu 
recursos suficientes para financiar os TAC, TDRs e VRI necessários em 2022 e a 
campanha da VRI está no caminho certo.  A OMS identificou Botsuana como um país 
que possui o potencial de eliminar a transmissão da malária até 2025. O país concluiu o 
plano de gestão e monitorização da resistência a inseticidas. 

De acordo com a agenda legada do presidente da ALMA, Sua Excelência o Presidente 
Umaro Sissoco Embaló, Botsuana melhorou os mecanismos de monitoração e 
responsabilidade para a malária com a criação do Cartão de Pontuação de Eliminação 
da Malária, o qual é partilhado publicamente no país, porém não partilhou ainda com o 
Centro de Conhecimento da ALMA dos cartões de pontuação. Estão a discutir a criação 
de um conselho para a malária e para a DTN. 

Impacto 
O número de casos de malária relatados em 2021 foi de 729 com 5 mortes.   

Principais desafios 

• Alcançar e manter a cobertura de VRI acima de 80%. 
• Existe uma necessidade de fortalecer ainda mais a colaboração transfronteiriça com 

os países vizinhos. 

• 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.  

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  As intervenções de malária 
foram implementadas da forma 
planeada. A questão da retenção 
de pessoal já foi resolvida, e um 
contrato de três anos foi 
concedido a três funcionários.  O 
estoque de TAC e TDR são 
adequados, mas existe um baixo 
estoque de arteméter injectável. 
Apesar dos preparativos 
necessários para a 
implementação da VRI e da 
REMILD, o atraso na chegada de 
inseticidas resultou nalguns 
atrasos na conclusão do 
programa da VRI, que terá que 
ser transferido para o 1o trimestre 
de 2023. 

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

1T de 2023  Elemento a entregar que ainda 
não é exigível 
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A Botsuana respondeu positivamente à acção recomendada que aborda 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.  

Nova acção chave recomendada 
Objectivo Medida a tomar Calendário de 

conclusão 
sugerido 

Impacto Investigar e abordar as razões do aumento na incidência estimada da 
malária e mortalidade entre 2015 e 2021. 

4T de 2023 

SRMNIA e DTN 
Progresso 
A Botsuana tem conseguido uma boa cobertura em intervenções de rastreamento da 
SRMNIA, incluindo a cobertura de DPT3 e recentemente aumentou a cobertura de ARTs 
em crianças. O país melhorou os mecanismos de rastreio e responsabilização com o 
desenvolvimento do Cartão de pontuação da saúde reprodutora, materna, de recém-
nascidos, adolescentes e infantil. 

O progresso no tratamento das Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD, na sigla em 
inglês) em Botsuana é ilustrado utilizando um índice composto calculado a partir da 
cobertura de quimioterapia preventiva alcançada para esquistossomose, helmintos 
transmitidos pelo solo e tracoma. A cobertura de quimioterapia preventiva para 
esquistossomose, helmintos transmitidos pelo solo e tracoma no Botsuana está abaixo 
das metas da OMS. A cobertura de quimioterapia preventiva é muito boa para 
esquistossomose (98%) e não foi implementada para helmintos transmitidos pelo solo 
(0%) e não nenhum dado para tracoma. De forma geral, o índice global de cobertura de 
quimioterapia preventiva de DTN em 2021 é de 3 e o mesmo comparado ao índice de 
2020 (3).  

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  A equipa da SRMNIA foi transferida 
para a responder à pandemia da 
COVID-19 a nível nacional e distrital, o 
que resultou em recursos humanos 
limitados para implementar as 
actividades da SRMNIA, incluindo a 
implementação da recém-criada 
Estratégia da SRMNIA. Em 2021, o 
país registou alta mortalidade materna 
acima de 150 casos, atribuída à 
COVID-19. A COVID-19 também 
afectou a prestação de serviços de 
SRMNIA, especialmente o 
planeamento familiar e o rastreio do 
cancro do colo do útero. A assistência 
também foi interrompida devido à falta 
de recursos. Para mitigar o efeito da 
COVID-19 na SRMNIA, os programas 
realizaram campanhas de mídia, 
incluindo por rádio e painéis 

 
1Métrica da SRMNIA, acções e respostas recomendadas acompanhadas através da OMS.  
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publicitários para incentivar as famílias 
a procurar serviços como ANC 
(cuidados antenatais), PNC (cuidados 
pré-natais e cuidados pós-natais), 
imunização e PF (planeamento 
familiar). Foram desenvolvidas e 
implementadas directrizes sobre 
COVID-19 e saúde materna. As 
intervenções da SRMNIA voltaram ao 
normal  

DTN 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 
actualização 
necessárias. 

4T de 2022  Botsuana realizou as intervenções da 
DTN, respeitando as medidas 
preventivas para a COVID-19.  Em 
2022, o país está a trabalhar no 
relatório da MDA para a 
esquistossomose e está a finalizar o 
novo plano mestre para a DTN com o 
apoio da OMS. Outras actividades de 
rotina, incluindo o estabelecimento dum 
sistema de vigilância de DTN, estão a 
ser desenvolvidas.  

A Botsuana respondeu positivamente à acção recomendada que aborda a falta de dados 
sobre a cobertura da vitamina, a qual foi comunicada em 2021.  

Nova acção chave recomendada 
Objectivo Medida a tomar Calendário de 

conclusão 
sugerido 

DTN Esforços para implementar a quimioterapia preventiva 
para helmintos transmitidos pelo solo e tracoma para 
atingir os objectivos da OMS.  

4T de 2023 

 

Chave 
 Objectivo alcançado  

 Algum progresso 

 Nenhum progresso 

 Prazo não vencido 

 


