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Implicações do resultado da reposição

• O Reabastecimento do Fundo Global ficou aquém da meta de 18 mil 
milhões de dólares. O resultado disso é que as afetações por país serão 
tensas. 

• No entanto, a inflação está a afetar as economias dos países, especialmente 
em África, e os custos das matérias-primas e da prestação de serviços estão 
a aumentar. Em termos reais, os países serão confrontados com a tomada 
de decisões difíceis de priorização, dado o aumento dos custos de fazer 
negócios, enquanto tentam lidar com as crescentes ameaças de resistência a 
drogas, parasitas e inseticidas.

• Estima-se que a manutenção das intervenções de salvamento existentes 
representará mais de 75% da afetação da malária aos países. 



Apoio RBM a países
• Para garantir a apresentação atempada de um pedido de financiamento 

de alta qualidade e evitar lacunas na implementação, o CRSPC fornecerá 
um pacote abrangente de apoio aos países, com base numa abordagem 
testada e conduzida pelos países. Isto inclui:

• Apoio a consultores internacionais
• Apoio a consultores locais
• Custos das reuniões locais para o processo de diálogo por país

• Várias TA estão em andamento para atualizar MPR/NSP, avaliação de 
CRG (caixa de correspondência de malária) e abordar outros 
comentários pendentes do TRP.

• Workshop de orientação para informar os países sobre as ferramentas 
da GF e outros documentos de orientação agendados para 12-17 de 
dezembro de 2022 – conectividade virtual será fornecida para aqueles 
que não comparecerem pessoalmente

• A partir do início de janeiro de 2023, a assistência técnica será fornecida 
aos países de forma coordenada através de consultores internacionais e 
locais.

• O CRSPC também apoiará os países a facilitar as reuniões de consulta 
das partes interessadas no país, PRT simulados, revisão de especialistas 

           



Divisão do Programa e RSSH

• Existem vários exemplos de países do NFM3 onde houve uma reafetação 
significativa (e desproporcional) de recursos longe da malária para RSSH 
que levou a lacunas nos serviços essenciais para a malária e onde os 
investimentos em RSSH não priorizaram necessariamente as principais 
necessidades de fortalecimento dos sistemas de saúde da malária.

• Recomendamos usar a análise de lacunas como uma ferramenta 
fundamental em suas discussões sobre a divisão do programa e estar 
preparado para defender a malária RSSH precisa ser priorizado.

• Certifique-se de que está bem informado sobre quais as intervenções e que 
apoio podem ser incluídos no RSSH, incluindo investimentos diretos e 
indiretos em RSSH que são críticos para a resposta à malária.

• Notifique-nos o mais rápido possível, se as discussões no país sobre 
mudanças de alocação criarem lacunas programáticas significativas na 
malária, forem desproporcionais ou não estiverem atendendo 
adequadamente às necessidades de RSSH da malária



Pontos essenciais: aumento do Ênfase na 
Adaptação Subnacional 
• Explique como o diálogo do país priorizou as intervenções com base 

numa análise detalhada da estratificação epidemiológica do país. 
Descreva como e por que a priorização foi feita 

• Use a estratificação subnacional sempre que possível para apoiar uma 
melhor segmentação dos pacotes de intervenções contra a malária 
para obter o maior impacto.  Exemplos do atual período de concessão 
incluem cobertura SMC expandida; microestratificação de áreas 
urbanas para melhor direcionamento de LLIN para áreas de maior 
carga e longe de áreas de baixa carga. 

• Considere o que precisa para fortalecer a prestação de serviços de 
malária, pois questões como acesso a cuidados, fatores culturais, 
socioeconómicos, geográficos e outros diferem subnacionalmente

• Onde os países reduziram a carga da malária devido ao controlo do 
vetor, a endemicidade subjacente antes da ampliação do controlo do 
vetor deve ser destacada, portanto, é claro por que o controlo do vetor 
precisa de ser sustentado, se o país precisar de justificar a sustentação 
da intervenção. Quando um país está a retirar o controlo de vetores, 
devem destacar por que isso não levará a um aumento e/ou como eles 
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Sustentar (e acelerar) os ganhos

• Priorização de intervenções essenciais na afetação. Garanta que 
as principais intervenções prioritárias sejam incluídas no pedido de 
afetação, tanto quanto possível. Os formulários de candidatura 
destacam agora se uma intervenção é uma continuação da 
subvenção actual, um aumento da cobertura ou é nova.

• Certifique-se de que expressa as necessidades de afetação acima 
no Pedido de Afetação Priorizada Acima (PAAR) para permitir a 
reprogramação imediata de economias durante a concessão e 
programação de recursos adicionais potencialmente liberados 
através do processo de otimização de portfólio ao longo do ciclo de 
concessão. 

• O Fundo de Emergência: em caso de emergência e onde a 
reprogramação não é possível – um pedido de fundo de 
emergência pode ser feito ao GF. Não inclua uma solicitação de 
estoques de emergência na solicitação de financiamento (mas 
inclua stocks de reserva suficientes com base nas experiências 
durante a pandemia da COVID-19. 



Análise de lacunas - Transversais 
• Stock tampão: 

• ITN - para países onde os censos têm mais de 5 anos, recomendamos incluir um tampão 
de 10%, ou para países usarem dados de campanhas anteriores 

• A gestão de casos usa o consumo e as experiências durante a pandemia da COVID-19 
para justificar uma quantidade de tampão  

• Destaque onde as populações-chave e vulneráveis estão incluídas na 
análise de lacunas, incluindo deslocados internos, refugiados, etc.

• Use os NOVOS preços de matérias-primas do GF e observe quaisquer 
aumentos nos custos relacionados com a inflação recente. Continue a 
fazer o pedido com antecedência, pois os prazos de entrega continuam a 
ser mais longos do que antes da Covid

• Use a estratificação do país para explicar como os recursos da GF foram 
priorizados e por quê. Isso pode ser usado para ajudar a resolver as 
questões de valor para o dinheiro, mas também para garantir que as 
questões relacionadas à equidade sejam abordadas – certifique-se de que 
definiu as suas populações em risco e mostre que elas estão a ser 
priorizadas. 

• Inclua teste de resistência a inseticidas, medicamentos e parasitas na 
afetação. Em países com PMI, o PMI apoiará o TES e a orçamentação não 
precisa de ser incluída no pedido de financiamento do GF



Controlo vetorial

• Se PBO ou redes IG2 foram distribuídas no ciclo atual, os países devem 
planear sustentar a cobertura atual na nova subvenção e orçamento para 
maior escala, incluindo os custos adicionais no PAAR, se não puderem ser 
cobertos na afetação.

• Se os países estão a considerar a introdução do IRS, o Fundo Global vai 
querer entender os planos de longo prazo para a sustentabilidade

• A vigilância entomológica, a capacidade entomológica e a monitorização 
são fundamentais para as decisões sobre as escolhas de CV e devem ser 
incluídas na afetação

• Evidências fortes sobre o uso diferencial ainda são necessárias para 
especificações LLIN não padrão

• Inclua recursos para digitalização de campanhas e, sempre que possível, 
procure oportunidades para que isso seja integrado com outras campanhas 
de malária e saúde

• (Inserir árvore de decisão)



Gestão de casos

• Não se esqueça de descrever como a gestão de casos está a ser 
gerida através do setor público e privado e a nível comunitário (o 
CRSPC pode fornecer AT em 2023 para o desenvolvimento de 
estratégias de envolvimento do setor privado).  

• A análise de lacunas da ACT agora pede detalhes sobre os tipos de 
ACT

• Não se esqueça de focar na qualidade do atendimento, na 
ampliação racional e viável da iCCM e no compromisso do setor 
privado onde faça sentido. 

• Para a iCCM e os ACS, certifique-se de que haja uma estratégia 
clara e planos de longo prazo, incluindo para os produtos não-
malária – agora há um modelo de análise de lacunas de produtos 
não-malária e CHW a nível comunitário, e esses produtos (por 
exemplo, antibióticos, ORS) agora podem ser adquiridos através do 
GF, desde que os requisitos sejam atendidos.



RSSH e Malária:

• Todos os pilares do RSSH são necessários para que os serviços de malária 
sejam bem-sucedidos 

• Existem oportunidades para a integração de atividades de saúde com 
campanhas de malária (ITN, IRS e SMC), mas precisam de ser baseadas no 
contexto, população-alvo e considerações operacionais

• Principais necessidades do RSSH focadas na gestão de casos (CM), malária 
na gravidez (MIP), cadeia de abastecimento e vigilância 
 Melhorar o acesso aos cuidados (CM e MIP/ANC): sistemas comunitários e setor 

privado – olhando para o que faz sentido priorizar com base em onde as pessoas 
procuram atendimento e mapeando a disponibilidade de serviços

 Qualidade dos cuidados: tanto para a gestão de casos como para a malária na 
gravidez

 Concentre-se no que está a ser feito e como é feito (ou seja, atendimento centrado 
no paciente)

 Distribuição de última distância
 Dados para tomada de decisão: quantidade, qualidade, pontualidade, completude e 

uso em todos os níveis



Preenchimento dos formulários

• Considere a inclusão de um quadro de resumo destacando o que está a ser 
priorizado pela intervenção principal na afetação e acima da afetação

• Para os países de Continuação do Programa, pode incluir implementação 
expandida onde os pontos de estratificação para expandir (ou reduzir) umas 
intervenções levarão a um impacto maior, por exemplo, não precisa de manter 
a mesma escala



Pontos essenciais:

• Onde o progresso do país estagnou, destaque as causas subjacentes 
e destaque o que está sendo feito através desta subvenção, para 
acelerar o progresso.

• Lembre-se de que os custos dos sistemas de saúde são necessários 
para realizar intervenções contra a malária - inclua-os e inclua esse 
valor na contribuição do RSSH, por exemplo, iCCM, ACS, etc.

• Consulte os comentários do TRP da última ronda – e destaque como 
quaisquer preocupações levantadas pelo TRP - ou condições de 
gestão – foram abordadas

• Não se esqueça de implementar totalmente o subsídio atual para 
maximizar a utilização dos recursos atualmente disponíveis



Pontos essenciais: cuidado!

• Onde as questões de equidade, direitos humanos e igualdade de género e as 
principais populações vulneráveis são identificadas, certifique-se também de 
descrever como elas estão a ser abordadas na implementação das 
subvenções, que devem ser consideradas como parte integrante da adaptação 
subnacional

• Tente manter os limites da página e responder à pergunta que está a ser feita! 
Mas se não houver espaço suficiente para descrever um problema complexo –
exceda o limite!

• Lembre-se - transição não significa transição da programação da malária! Em 
vez disso, é transição do financiamento do GF para fontes nacionais para 
manter a programação da malária

• Avise-nos se houver problemas com as discussões de afetação no país!

• Tenha cuidado com RSSH- lembre-se de que também existem requisitos de 
HSS específicos para a malária, por exemplo, iCCM, M&A, etc.

• Onde está aumentar a escala – forneça evidências de que a taxa de aumento é 
viável e não às custas de intervenções mais impactantes e implementáveis
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Diagnóstico e tratamento da malária –
principais pressupostos na análise de lacunas

• As necessidades definidas de Terapia Combinada à base de Artemisinina (ACTs) 
e testes de diagnóstico de malária (microscopia e Testes de Diagnóstico Rápido 
(RDTs)) são influenciadas pela epidemiologia da doença e cobertura do sistema 
de saúde. 

• É fundamental que as evidências mais atualizadas sejam baseadas e sejam usadas 
premissas racionais. 

• Para a Gestão de Casos Comunitários, assegure a complementaridade entre as 
folhas de análise de lacunas de mercadorias de malária e não malária.



Tratamento da malária
• Para estimar a exigência projetada de ACT por ano, os dados de consumo de ACT

são preferidos quando disponíveis, mas estimativas epidemiológicas também
podem ser usadas, ou uma combinação dos dois.

• A contribuição proporcional para o acesso (acesso à prestação de serviços por
setor) de cada setor: a gestão de processos públicos, comunitários e privados deve
ser estimada e repartida por setor. Esta percentagem por sector pode mudar ao
longo do tempo, por exemplo, com mudanças na procura de tratamento no setor
público ou privado. 2023 2024 2025 2026Pressupostos

Número total de casos 
de malária esperados 
(nível público, privado e 
comunitário) A

#

13.000.000 13.390.000 13.791.700 14.205.451

Insira o número de casos suspeitos de malária 
anualmente com base em estimativas epidemiológicas e de 
consumo nacionais (locais)  

Instalações de Saúde do 
Setor Público  % 0,65 0,65 0,65 0,65

Insira a % do total de casos esperados através das 
instalações de saúde do setor público (por exemplo, as 
instalações do setor público representam 65% da gestão 
de casos) 

Instalações de Saúde do 
Setor Público B1 # 8.450.000 8.703.500 8.964.605 9.233.543

Insira o número total de ACT necessários através da 
instalação de saúde do setor público, por exemplo, as 
instalações do setor público representam 65% da gestão 
de casos, portanto, multiplique o número total de casos de 
malária na linha 10 (A) X 0,65

Gestão de casos 
comunitários  % 0,05 0,05 0,15 0,15

Insira a % do total de casos esperados através do iCCM 
(por exemplo, o iCCM representa 5% da gestão de casos 
em 2023 e 2024, mas se expande para 15% em 2025 e 
2026) 

Gestão de casos 
comunitários B2 # 650.000 669.500 2.068.755 2.130.818

Insira o número total de ACT necessários através do 
iCCM, por exemplo, o iCCM representa 5% -15% da 
gestão de casos, portanto, multiplique o número total de 
casos de malária na linha 10 (A) X 0,05 em 2024 e X 0,15 
em 2025 e 2026

Setor privado % 0,30 0,30 0,20 0,20

Insira a % do total de casos esperados através do setor 
privado, por exemplo, o setor pivotante responde por 30% 
em 2023 e 2024 e 20% em 2025 e 2026
Insira o número total de ACT necessários através do setor 
privado, por exemplo, o setor privado representa 30% da 

         



Tratamento da malária
• A proporção de casos de malária que devem ser tratados com ACT deve estar

alinhada com as metas do NSP e isso deve incluir as diferentes metas de cobertura
para cada setor (por exemplo, instalações de saúde pública 100% dos casos de
malária direcionados, iCCM 100%, setor privado 15%). Não inclua os casos de
malária que não estão a aceder aos cuidados e não são alcançados, por exemplo,
se não tiver um programa que vise o sector privado informal, não inclua estes
casos no seu alvo.

Cobertura destino
Ter em conta o objetivo de cobertura diferente 
para cada setor (por exemplo, instalações de 
saúde pública 100% dos casos de malária 
visados, iCCM 100%, setor privado 15%)

Cobertura alvo nacional dos casos de malária %  %

Instalações de Saúde do Setor Público C1 %
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Insira a meta de % para a cobertura de 
instalações de saúde do setor público (deve 
estar perto de 100%) 

Gestão de casos comunitários C2 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Insira a meta de % através do ICCM (por 
exemplo, 100% do ICCM)

Sector privado C3 %

15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

Insira a meta de % através do setor privado, 
por exemplo, 15% da meta do setor privado 
nos primeiros dois anos e 20% da meta nos 
dois anos seguintes



Tratamento da malária
Multiplicar o número de ACT exigidos por cada setor pela proporção de casos de
malária em cada setor.

Número total de ACT necessários 

3.1.1 Número de tratamentos necessários D # 9.685.000
9.975.55

011.585.028
11.932.57

9

Adicione o número total de ACT em unidades 
de saúde pública, nível comunitário e setor 
privado

3.1.2 Tampão # 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Incluir um tampão de acordo com a política 
nacional (não deve exceder 30%) 

3.1.3 TOTAL de ACT necessários D1 # 11.137.750
11.471.8

8313.322.782
13.722.46

6
Total de ACT necessários, incluindo tampão 
= ACT Públicos +comunitários +setor privado 

3.2.1 Instalações de Saúde do Setor Público E # 8.450.000
8.703.50

0 8.964.605 9.233.543
Multiplique o número de casos de malária no 
setor público (B1) pela cobertura-alvo (C1)

3.2.2 Tampão # 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Incluir um tampão de acordo com a política 
nacional (não deve exceder 30%) 

3.2.3 
Instalações de Saúde do Setor Público 
Total de ACT necessários E1 # 9.717.500

10.009.0
2510.309.296

10.618.57
5Total necessário E1= E+(%Extampão)

3 Gestão de casos comunitários F # 650.000 669.500 2.068.755 2.130.818
Multiplique o número total de casos de 
malária iCCM (B2) pela cobertura alvo C2)

3 Tampão # 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Incluir um tampão de acordo com a política 
nacional (não deve exceder 30%) 

3.2.2 
Gestão de casos comunitários Total de 
ACT necessários F1 # 747.500 769.925 2.379.068 2.450.440Total necessário F1= F+(%Fxtampão)

3.2.3 Setor privado G # 585.000 602.550 551.668 568.218
Multiplicar o número de casos de malária do 
setor privado (B3) pela cobertura-alvo (C3)

3 Tampão # 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Incluir um tampão de acordo com a política 
nacional (não deve exceder 30%) 

3 ACT totais do setor privado necessários G1 # 672.750 692.933 634.418 653.451Total necessário G1= G+(Gx%tampão)



Tratamento da malária

• Estime o número total de ACT financiados, por setor, através de recursos
internos e externos, subtraia o número de ACT financiados do número
necessário para calcular a lacuna por setor.

• Destaque o número de ACT a serem financiados através da Alocação Global de
Fundos. Observe qualquer lacuna pendente e considere financiar isso através da
Alocação Priorizada Acima do GF



Tratamento da malária

• Para os países que implementam mais do que uma LEI, observe a discriminação
na tabela de análise de lacunas. Tal deve basear-se nas metas estabelecidas no
plano estratégico nacional, desde a estratificação e adaptação subnacional e das
estratégias e planos de ação de resistência aos medicamentos antimaláricos, e
pode visar grupos etários específicos, como crianças com menos de cinco anos
de idade ou áreas geográficas. Se os recursos forem insuficientes - inclua
quaisquer lacunas na solicitação de alocação priorizada acima.

• Tenha em consideração quaisquer mudanças em resultado do impacto da crise
COVID/Ucrânia nos custos de entrega, custos de matérias-primas e no apoio ao
financiamento interno e de doadores.

• Assegure que os custos dos estudos de eficácia do medicamento antimalárico
sejam incluídos na alocação



Malária grave
• Para o número total de casos de malária grave, use o número de casos de

malária estimados na análise de lacunas da ACT. Use dados locais para
definir a proporção de casos de malária não complicada que se estima
progredirem para doença grave. Este valor deve ser inferior a 5%.

• Insira a % de casos de malária grave a serem visados no Plano Estratégico
Nacional

• Multiplique o número total de casos graves pela cobertura alvo no NSP

• Insira a proporção de casos de malária grave gerenciados (tratamento pré-
referência, por exemplo, artesunato por via retal) através da gestão de casos
comunitários e/ou nível de cuidados primários de saúde. Multiplique a
proporção de casos de malária grave geridos (tratamento pré-referência, por
exemplo, artesunato por via retal) através da gestão de casos comunitários
e/ou nível de cuidados de saúde primários pelo número total de casos graves

• Insira a proporção de casos graves de malária geridos ao nível das
instalações. Multiplique a proporção de casos de malária grave geridos ao
nível das instalações pelo número total de casos de malária grave

• Inclua o que já é financiado através de recursos internos e externos, e atribua
as lacunas para a alocação do GF.



Diagnóstico

• Insira o número de casos suspeitos de malária anualmente com base em
estimativas epidemiológicas e dados de consumo e extrapole para ter em
conta o aumento da população. Calcule o número total de RDT e lâminas de
microscópio necessários anualmente.

• Insira as metas nacionais de cobertura de diagnóstico com base nas metas
do Plano Estratégico Nacional. Certifique-se de que tem em conta diferentes
coberturas de diagnóstico por setor, por exemplo, observando a percentagem
de acesso aos cuidados através de instalações de saúde pública, a nível
comunitário e através do setor privado. A cobertura de diagnóstico a nível
público, privado e comunitário terá então de ser incorporada.

• O número de RDT e lâminas de microscopia necessárias é calculado
considerando a necessidade geral, os alvos nacionais e as reduções como
resultado do controlo do vetor e a proporção relativa coberta por microscopia
ou RDT.

• Calcule o número de RDT/lâminas de microscopia já financiados ou
disponíveis ao longo do período projetado por setor.

• Subtraia o número de RDT/lâminas de microscópio financiadas do número
total necessário para calcular a lacuna por setor.



Quimioprofilaxia da Malária Sazonal (SMC)
• Uma boa quantificação dos fornecimentos é um determinante fundamental

para uma implementação bem-sucedida do SMC. A estimativa da quantidade
de medicamentos requer uma aproximação do número de crianças visadas
por faixa etária. Se tais estimativas não estiverem disponíveis, mas a fração
de crianças nessa faixa etária na população for conhecida, a quantidade de
medicamentos SMC pode ser estimada. Os dados populacionais podem ser
obtidos no último recenseamento nacional ou inquérito demográfico e de
saúde ou no serviço nacional de estatística.

• O número de comprimidos é o produto do número esperado de crianças na(s)
área(s) alvo e do número de doses administradas durante a estação de
transmissão.

• Para a análise de lacunas, destaque o número de crianças a serem
alcançadas (observando as faixas etárias-alvo), o número de ciclos SMC e,
em seguida, o número financiado (através de recursos internos e externos), a
necessidade de ser atendida através das alocações do GF e quaisquer
lacunas pendentes. Considere cobrir quaisquer lacunas pendentes através do
Pedido de Alocação Priorizado Acima do Fundo Global.



IPTp
Para a análise das lacunas do IPTp, destaque o número de gestantes a serem
alcançadas (através do ANC e, quando aplicável, através de agentes
comunitários de saúde).

Fator nos aumentos esperados na cobertura populacional.

Anote também a cobertura do ANC e tenha em consideração quaisquer
aumentos esperados na cobertura do ANC.

Anote o que é financiado através de recursos internos e externos, a necessidade
de ser atendida através das alocações do GF e quaisquer lacunas pendentes.

Considere cobrir quaisquer lacunas pendentes através do Pedido de Alocação
Priorizado Acima do Fundo Global
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ITN
Uma cobertura elevada e sustentada requer campanhas em massa periódicas e 
distribuição contínua de redes

Campanhas emmassa
• Defina a população que vive em áreas de malária a ser alvo de campanhas

• A população-alvo depende da epidemiologia, da priorização do NSP e do direcionamento 
planeado. Anote os pressupostos na narrativa: por exemplo, o direcionamento não inclui as 
principais áreas urbanas com carga muito baixa, mas inclui populações de refugiados

• Insira detalhes das suposições de quantificação se não estiver usando a população 
projetada do censo. Por exemplo, “a população ajustada da campanha anterior é 
projetada usando a taxa de crescimento da população nacional de 3%”

• Na maioria dos países, as campanhas são realizadas a cada três anos.
• Os países que utilizam campanhas contínuas devem refletir a proporção da população a 

ser coberta a cada ano 
• Os países que propõem um ciclo de campanha mais frequente devem incluir dados sobre a 

longevidade da ITN (dados de monitorização da durabilidade) para justificar o espaçamento 
da campanha; nota: espera-se que o financiamento adicional necessário para uma 
campanha de dois anos tenha que vir de fora da afetação do Fundo Global, como do 
financiamento do governo, mas se isso não for possível, apresente uma justificação muito 
forte no pedido de financiamento



Campanhas
• As estimativas de necessidades líquidas para campanhas são baseadas em 1 

rede para 2 pessoas em áreas endémicas de malária. Com base nas 
experiências em toda a África, e para contabilizar as pessoas que vivem em 
famílias com um número ímpar de membros da família, a OMS e a Parceria 
RBM recomendam que use um cálculo da população-alvo (A) dividido por 1,8 
(A/1,8)
• Para países onde os censos têm mais de 5 anos, pondere incluir um tampão de 10% 

ou use dados de campanhas anteriores para justificar uma quantidade de tampão.  
Lembre-se de incluir a data dos censos e quaisquer suposições subjacentes

• Se os dados históricos mostrarem que um fator de quantificação diferente deve 
ser usado, inclua uma justificação para o fator diferente

• .
Campanha em massa

2023 2024 2025 2026

3.1
Necessidade programática de 
campanhas: população da área-alvo 
(A)

#

5.253.125

Campanha a cada três anos. Os países que 
utilizam campanhas contínuas ou campanhas 
mais frequentes devem refletir a proporção da 
população a ser coberta a cada ano

3.2 a Número de redes necessárias
(distribuição em massa da campanha) #

- - 2.918.403 -

O alvo é 1 rede para 2 pessoas. Uso: 1 
líquido para 1,8 pessoas para contabilizar o 
número ímpar de pessoas nas famílias, 
adaptar com base nos dados da campanha 
mais recente

3.2 b
(opcional) Para países onde os 
censos têm mais de 5 anos, pondere 
incluir um tampão de até 10%

#

- - 291.840 -

Se os censos forem > 5 anos, o país pode 
considerar a inclusão de um tampão de até 
10% ou usar dados de campanhas anteriores 
para justif icar um montante tampão.  
INSERIR data dos censos

3.3 Necessidade total da campanha (B) #- - 3.210.243 - linha 17 



Distribuição Contínua (CD)

• A OMS e a Parceria RBM recomendam que as redes sejam distribuídas através de canais de 
CD (escolas, unidades de saúde, comunidades) para manter o acesso a ITN entre 
campanhas, inclusive para grupos populacionais específicos, como deslocados internos e 
refugiados
• Todos os países endémicos da malária devem incluir distribuição rotineira de ITN, 

como distribuição através de ANC na primeira visita de mulheres grávidas e para 
bebês através de EPI de rotina, geralmente juntamente com DPT3 ou vacinação
contra o sarampo)

• Distribuição escolar:
• Para campanhas em grande escala (em vez de campanhas em massa), a necessidade

anual de ITN pode ser quantificada usando 15%-22% da população
• Para entre campanhas, recomendações de quantificação estão disponíveis neste link, na

secção Cenário 3
• O número resultante de ITN deve ser comparado com a população do ensino básico e o número de alunos

matriculados nos vários graus, usando dados das matrículas do Ministério da Educação

• Selecione o número de graus que melhor corresponde ao número de ITN a serem distribuídas nas escolas. 
• NOTA: como as taxas de matrícula podem variar em todo o país, algumas regiões podem precisar usar mais graus

para entregar as ITN do que outras regiões. Se as informações de matrículas atualizadas não estiverem disponíveis a 
tempo para o processo de planeamento, os dados de matrículas do ano anterior podem ser usados como a melhor
estimativa. Neste caso, um pequeno tampão de reserva de ITN (~2%, ou calculado com base nas flutuações nas
matrículas nos anos anteriores) pode ser entregue a cada escola para garantir que todos os alunos nos graus-alvo
recebam um ITN 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhtmlpreview.github.io%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhkoenker%2FQuantification%2Fblob%2Fmaster%2Foutput%2FScenario_2_and_3_Quantifiers_Table_Full_Version.html&data=05%7C01%7Cmarcy.erskine%40ifrc.org%7C8b1a4c9662ba4fded1be08dab5be96a4%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C638022127419403366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UvqxwM02aMpv%2BARAOd17gB1LXEBAo20iuogXn6boLj8%3D&reserved=0


Análise de lacunas de ITN: CD

• Se outros canais, como a distribuição baseada na comunidade, estiverem a ser 
usados, a necessidade total anual de distribuição contínua de ITN (através de 
qualquer canal não-ANC/EPI) também pode ser quantificada usando 15%-22% da 
população (com recomendações mais detalhadas para países específicos 
disponíveis aqui na secção Cenário 2)

• Para a distribuição da comunidade entre campanhas, as recomendações de 
quantificação estão disponíveis no mesmo link acima, na secção Cenário 3. 

• Se implementar canais escolares e comunitários no mesmo local, quantifique 
apenas uma vez, ou seja, multiplique a população por 22% e divida as redes 
entre os canais 

Nota: certifique-se de que todas as premissas para a distribuição baseada na 
comunidade estejam bem descritas na secção de premissas da tabela de análise 
de lacunas, incluindo quem garantirá a distribuição, frequência e tipo de ITN 

• Se propuser canais específicos para o direcionamento de deslocados internos e 
refugiados, estes também devem ser incluídos e quantificados na análise de 
lacunas e o CRSPC pode fornecer orientação conforme necessário 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhtmlpreview.github.io%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhkoenker%2FQuantification%2Fblob%2Fmaster%2Foutput%2FScenario_2_and_3_Quantifiers_Table_Full_Version.html&data=05%7C01%7Cmarcy.erskine%40ifrc.org%7C8b1a4c9662ba4fded1be08dab5be96a4%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C638022127419403366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UvqxwM02aMpv%2BARAOd17gB1LXEBAo20iuogXn6boLj8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhtmlpreview.github.io%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fgithub.com%2Fhkoenker%2FQuantification%2Fblob%2Fmaster%2Foutput%2FScenario_2_and_3_Quantifiers_Table_Full_Version.html&data=05%7C01%7Cmarcy.erskine%40ifrc.org%7C8b1a4c9662ba4fded1be08dab5be96a4%7Ca2b53be5734e4e6cab0dd184f60fd917%7C0%7C0%7C638022127419403366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UvqxwM02aMpv%2BARAOd17gB1LXEBAo20iuogXn6boLj8%3D&reserved=0


Análise de lacunas de ITN: CD

• Para calcular o número de redes necessárias através do ANC, multiplique a 
população que vive em áreas endémicas de malária pela percentagem de 
mulheres grávidas na população (isso geralmente é de cerca de 4-5%)
• Fator na cobertura atual do CNA, com aumentos ao longo do tempo com base em 

melhorias planeadas no acesso aos cuidados, bem como aumentos populacionais  
• Para calcular o número de redes necessárias através do EPI, multiplique a 

população em áreas endémicas de malária pela percentagem de crianças 
menores de 1 ano (geralmente à volta de 4%)
• Fator na cobertura atual de EPI, com aumentos ao longo do tempo com base em 

melhorias planeadas no acesso a cuidados e aumentos populacionais 
• Se está a visar crianças menores de cinco anos através de clínicas de saúde infantil em 

vez de crianças menores de 1 ano através de EPI, modifique conforme apropriado 
• A adição das ITN necessárias para EPI e ANC e, quando aplicável, para 

distribuição baseada na escola, distribuição baseada na comunidade ou canais 
para alcançar IDPs, refugiados, etc. fornece o número total de redes planeadas 
para distribuição através de sistemas de distribuição contínua 



Análise de lacunas de ITN: CD
Distribuição contínua

2023 2024 2025 2026

4.1
Distribuição contínua: ITN 
necessárias para distribuição 
através das escolas (C)

#
1.000.000 

1.025.0
00 1.050.625 1.076.891 

Insira o número de ITN necessários para 
distribuição através de campanhas 
escolares linha 18 

4.2 a

Distribuição contínua: número de 
mulheres grávidas através do ANC 
em todas as áreas de malária (A) 
(multiplicar a população por % de 
mulheres grávidas) (A*I4)

#

225.000 230.625 236.391 242.300 

Insira o número de mulheres grávidas 
multiplicando a população por % de 
mulheres grávidas 

4.2 b Insira a cobertura ANC. %
85% 90% 95% 100%

Onde a cobertura de ANC é menor que a 
inserção universal % de mulheres 
grávidas cobertas e fator em escala

4.2 c Total de redes necessárias para 
ANC (D) #

191.250 207.563 224.571 242.300 

Multiplique a cobertura de ANC pelo 
número de mulheres grávidas que vivem 
em áreas de malária linha 19 

4.3 a

Distribuição contínua: crianças 
menores de 1 ano em todas as 
áreas de malária através de 
clínicas de EPI (multiplicar a 
população por % de crianças 
menores de 1 ano) (A*J4)

#

200.000 205.000 210.125 215.378 
Insira o número de bebés multiplicando a 
população por % de bebés 

4.3 b Cobertura EPI %
75% 80% 85% 90%

Onde a cobertura de EPI é menor que a 
inserção universal % de bebés cobertos e 
fator em escala

4.3 c Total de redes necessárias para 
EPI (E) #

150.000 164.000 178.606 193.840 

Multiplique a cobertura de EPI pelo 
número de bebés que vivem em áreas 
com malária linha 20 

4.4

Inserir outros métodos de 
distribuição, como baseados na 
comunidade, deslocados internos, 
refugiados, etc., conforme 
relevante (F)

#

85.000 85.000 89.000 92.000 

Insira o número de ITN que se espera que 
sejam distribuídas através de 
mecanismos contínuos e especifique os 
canais e anote quem está a ser visado linha 21 

4.5
Total de ITN necessários para 
distribuição de campanha sem 
massa (F = C+D+E)

#
426.250 456.563 492.177 528.141 



Análise de lacunas de ITN: número total de 
redes necessárias

1. Número total de redes necessárias. O número total de ITN necessários é 
calculado adicionando as redes de campanha + as redes de CD em todos os 
anos.

2. Calcule o número de ITN já financiadas. 
• As necessidades de ITN planeadas para serem atendidas noutros programas (recursos 

domésticos, parceiros que não o Fundo Global) são somadas para mostrar o que está 
atualmente financiado ou se espera que seja financiado 

3. A lacuna anual esperada no cumprimento das metas é calculada a partir do 
número de ITN necessárias - número de ITN financiadas. 

4. Insira o número de redes a serem financiadas através da subvenção do Fundo
Global.

5. Para o GF, considere incluir qualquer lacuna nas ITN na Solicitação de Atribuição 
Priorizada Acima (PAAR) e também destacar lacunas de ITN para outros 
doadores para mobilização de recursos. 

6. Calcule o número total de ITN financiadas.
7. Destaque a lacuna pendente.



Análise de lacunas de ITN: número total de 
redes necessárias 2023 2024 2025 2026

Número total de ITN 
necessárias G 426.250 456.563 3.702.420 528.141 

Neste exemplo a campanha é 
em 2025 linha 22 

7.1
ITN financiadas por 

recursos domésticos 
(H1)

#
400.000 200.000 200.000 100.000 Insira o número de redes 

financiadas através de 
recursos nacionais

linha 24 

%
94% 44% 5% 19% linha 25 

7.2
ITN financiadas a partir 

de recursos externos por 
doadores externos (H2)

#
26.250 50.000 2.500.000 50.000 Insira nomes de doadores 

externos
linha 26 

%
6% 11% 68% 9% linha 27 

7.3

Total das ITN planeadas 
para serem cumpridas 
no âmbito de outros 

programas (H)

#
426.250 250.000 2.700.000 150.000 Número de redes existentes 

financiadas ou prometidas
linha 28 

%
100% 55% 73% 28% linha 29 

8

Lacuna anual esperada 
na consecução das 

metas (número de redes 
necessárias menos 
número de redes 

financiadas) (G-H=I)

#
- 206.563 1.002.420 378.141 subtraiu o número de redes 

financiadas do número de 
redes necessárias 

linha 31 

%
0% 45% 27% 72% linha 32 

9

Solicitação de 
financiamento através da 

proposta de 
financiamento do GF 

dentro da atribuição (J)

# 0 206.563 1.002.420 0 linha 34

%
0% 6% 27% 0% linha 35

10

ITN a financiar a partir 
do montante da dotação 
e de outros recursos (K = 

H+J)

# 426.250 456.563 3.702.420 150.000 linha 36

%
100% 100% 100% 28% linha 37

11 Lacuna pendente (L) 
# 0 0 0 378.141 linha 38

% 0% 0% 0% 72% linha 39

12 Solicitação de atribuição 
priorizada acima

0 30.313 0 378.141

Inclua lacunas prioritárias no 
PAAR - neste exemplo - todas 
as lacunas estão incluídas no 

PAAR



Tipos de ITN

PBO ITN: a partir do número total de ITN, insira o número de PBO necessários 
com base em dados de resistência e adaptação subnacional
• Anote o número de PBO já financiados e destacar o número de ITN de PBO a 

serem financiadas através da atribuição do GF 

ITN de ingrediente ativo duplo: do número total de ITN insira o número de ITN 
de ingrediente ativo duplo (AI) necessários com base em dados de resistência e 
adaptação subnacional
• Anote o número de redes de AI duplo já financiadas e destaque o número de 

ITN de AI duplo a serem financiadas através da alocação do GF 

Anote quaisquer lacunas pendentes e considere incluí-las no PAAR 
• Indique se as lacunas são para o custo total das ITN PBO/IA dupla ou para a 

diferença de custo entre essas ITNs em comparação com as ITN apenas 
piretroides 



Tipos de redes

Total de ITN necessários # 456.563 3.702.420 528.141 Inserido da linha 27 acima 
Redes PBO

14

Da necessidade líquida total, 
número que deve ser redes 
PBO (M1)

# 85.000 1.000.000 85.000 linha 41 
% 19% 27% 16% linha 42

15

Total de PBO financiados por 
outras fontes (governo ou 
parceiros externos)(M2)

# 85.000 350.000 85.000 linha 43

% 100% 35% 100% linha 44

16
Lacuna restante nas redes 
PBO (M1-M2)

# - 650.000 -
% 0% 18% 0%

17

Número total de redes PBO 
financiadas através do 
montante de afetação (M3)

# 350.000 linha 45 
% 0% 35% 0% linha 46

18

Lacuna final para redes PBO 
(M1-M2-M3)

# - 300.000 -Anote se a) a lacuna é para todo o 
custo do ITN, OU b) a lacuna é para 
cobrir o aumento de preço de um 
ITN apenas de piretroide

linha 47 

%
- 0 - linha 48

19

Solicitação de atribuição 
priorizada acima #

300.000 

Anote se a) a lacuna é para todo o 
custo do ITN, OU b) a lacuna é para 
cobrir o aumento de preço de um 
ITN apenas de piretroide

Redes de ingredientes duplos

20

Da necessidade líquida total, 
número que deve ser de ITN 
de ingrediente ativo duplo 
(N1)

# 200.000 1.500.000 200.000 linha 49 

% 44% 41% 38%
linha 50

21

Total de ITN de ingredientes 
ativos duplos financiados por 
outras fontes (governo ou 
parceiros externos)(N2)

# 100.000 500.000 100.000 linha 51

% 50% 33% 50% linha 52

22

Lacuna remanescente em ITN 
de ingrediente ativo duplo 
(N1-N2)

# 100.000 1.000.000 100.000 
% 50% 67% 50%

23

Número total de redes de ITN 
de ingredientes ativos duplos, 
financiadas através do 
montante de atribuição (N3)

# 0 500.000 0 linha 53 

%
0% 33% 0% linha 54

24

Lacuna final para ITN de 
ingrediente ativo duplo (N4)

# 100.000 500.000 100.000 Anote se a) a lacuna é para todo o 
custo do ITN, OU b) a lacuna é para 
cobrir o aumento de preço de um 
ITN apenas de piretroide

linha 55 

%
50% 33% 50% linha 56

Solicitação de atribuição 
priorizada acima

Anote se a) a lacuna é para todo o 
custo do ITN  OU b) a lacuna é para 



Árvore de decisão ITN -placeholder



Campanhas ITN e CD: use os dados disponíveis 
para maximizar recursos limitados

https://breakthroughactionandresearch.org/resources/itn-use-and-access-report/



Campanhas ITN : mensagens-chave

• Assegure aquisições antecipadas/oportunas para cumprir os cronogramas da 
campanha (ITN, equipamentos de digitalização ou outras aquisições internacionais)

• Onde uma campanha incluirá a distribuição de diferentes tipos de ITN, como ITN 
padrão, PBO e/ou Dual AI, plano e orçamento para questões específicas de 
campanhas de múltiplos produtos (diferenciando fardos de diferentes tipos de redes 
por cor, identificando armazenamento adicional para evitar misturar tipos de rede, 
reforçando SBC onde novos tipos de ITN estão a ser introduzidos e determinando a 
transição de tipos de ITN através de canais de CD)

• Planear o armazenamento adequado de ITN em todos os níveis da cadeia de 
abastecimento; na medida do possível, as ITN não devem ser armazenadas em 
contentores após a chegada ao país

• Se as campanhas anteriores tiverem tido movimentos laterais extensivos de redes 
após a entrega a níveis descentralizados (por exemplo, distritos), considere a 
entrega de uma percentagem de redes para os níveis descentralizados e retenha 
as redes restantes para transporte quando os dados estiverem disponíveis para 
definir melhor as necessidades; isso pode ser particularmente aplicável aos 
contextos do COE



Campanhas ITN: mensagens-chave
• O microplaneamento deve ocorrer precocemente (4-6 meses antes da 

distribuição) e deve incluir participantes do nível de implementação para garantir 
que os planos desenvolvidos atinjam todos os alvos das ITN 

• Considere a introdução do uso de tecnologia geoespacial (mapeamento) para melhorar 
o planeamento da campanha; alavanque outros trabalhos do Ministério da Saúde (por 
exemplo, EPI) 

• Um plano SBC racional deve ser desenvolvido com base em evidências e dados 
locais; garantir que os planos de gestão de rumores sejam preparados para 
implantação conforme necessário 

• Para contextos de COE/insegurança, considere os custos para adaptações de 
abordagens padrão/modalidades operacionais e para a segurança do pessoal, 
particularmente dos trabalhadores da última milha (por exemplo, visibilidade, 
identificação) para garantir que todos os grupos-alvo sejam alcançados, incluindo 
deslocados internos, refugiados e populações da última milha

• Plano e orçamento para monitores independentes para registo de agregados 
familiares e/ou distribuição de ITN, incluindo a sua formação, implantação, 
ferramentas e relatórios

• Plano e orçamento para a gestão de resíduos; envolver parceiros do setor 



Campanhas ITN: mensagens-chave

• Inclua custos de desalfandegamento e armazenagem inicial se estes não forem 
de responsabilidade do fornecedor, bem como todos os custos de entrega ao 
utilizador final

• Analise os relatórios da campanha e da LFA para recomendações críticas que 
possam ter implicações de custo e orçamento em conformidade (por exemplo, 
não o mesmo custo por rede que a campanha anterior)

• Priorize os dados de “necessidade de saber” sobre os dados de “bom saber”; 
concentre-se na recolha dos dados necessários para monitorizar adequadamente 
a qualidade da implementação

• Desenvolva um plano de pagamentos racional, detalhado e viável

• Orientação atualizada disponível no site da AMP

https://allianceformalariaprevention.com/tools-guidance/


Campanhas ITN: mensagens-chave

• Inclua custos para digitalização da campanha:
• Considere âmbito e escala, bem como componentes para digitalização e 

experiência com abordagens semelhantes baseadas em tecnologia 
• Considere investimentos anteriores e quaisquer lacunas identificadas a serem 

preenchidas através de uma plataforma modificada ou diferente

• Considere como o sistema proposto beneficiará a campanha em massa ITN e 
outros aspetos do programa de malária/outros programas de saúde

• A digitalização pode ser considerada um investimento RSSH se a plataforma 
for transversal; neste caso, discuta com o seu GF CT

• Orçamento acima do custo da campanha anterior por rede para garantir que 
todas as áreas da campanha sejam adequadamente cobertas 

• Se a digitalização tiver sido implantada anteriormente, certifique-se de que a 
proposta e o orçamento incluam um inventário dos dispositivos existentes e, 
conforme necessário, uma justificativa para a necessidade de uma nova 
aquisição para a quantidade total necessária 



CD de ITNs: mensagens-chave

• Assegurar o planeamento com base em dados específicos do país, incluindo 
dados de durabilidade e dados de níveis subnacionais: os países não são 
homogéneos em termos de presença de redes funcionais deACS, frequência 
escolar, frequência rotineira de instalações de saúde, etc. 
• Garanta que os planos para canais de CD incluam dados suficientes para justificar a 

seleção para mover para distribuição total ou parcial de CD
• Garanta que o número de ITN e o financiamento sustentarão a entrega através dos 

canais selecionados durante todo o período de três anos da subvenção 

• Concentre atenção suficiente durante o planeamento e orçamento em áreas 
que criam riscos para a implementação bem-sucedida do CD: financiamento, 
compras e gestão de abastecimento

• Solicite apoio através do CRSPC ou use os recursos existentes 
(https://continuousdistribution.org/background/introduction-to-continuous-itn-
distribution/)para garantir planos realistas e de alta qualidade que atingirão e 
sustentarão as metas de ITN

https://continuousdistribution.org/background/introduction-to-continuous-itn-distribution/


CD de ITNs: mensagens-chave
Planificação e coordenação:

• É importante desenvolver ou atualizar as diretrizes e instruções de distribuição de ITN; 
partilhá-las com toda a equipa de saúde envolvida na distribuição contínua e monitorizar a 
sua implementação 

• CD eficaz muitas vezes requer o reforço da colaboração entre as divisões do MS (por 
exemplo, EPI, RMNCH, M&A, comunicação e outros departamentos), bem como outros 
Ministérios (por exemplo, Educação, Desenvolvimento Regional)

• As reuniões de coordenação de saúde regionais e distritais devem ser aproveitadas para 
identificar e gerir falhas de stock ou excedentes

• Determine como os dados serão recolhidos, agrupados, transmitidos e analisados para 
garantir os ajustes programáticos necessários e altos níveis de transparência e 
responsabilidade para prevenir, detetar e mitigar o impacto de fraude, roubo ou desvio de 
ITN
• Realize uma auditoria de dados das ferramentas de recolha de dados disponíveis da 

ITN
• Simplifique o número de ferramentas para rastrear o stock e a distribuição de ITN
• Garanta a disponibilidade de ferramentas padrão de recolha de dados de ITN
• Desenvolva verificações de dados para rever e comparar os principais indicadores de 

ITN
• Promova o uso de dados



CD de ITNs: mensagens-chave
Alcançar beneficiários
• Os critérios de elegibilidade precisam de ser esclarecidos para todas as populações elegíveis 

para receber ITN para cada canal
• Fornecer subsídios modestos ao pessoal de saúde pode apoiar o transporte de ITN durante 

os serviços de extensão rural 

Fornecimento de ITN
• Um sistema nacional integrado de gestão da informação sobre produtos de saúde/ um 

sistema de «pull» para todos os produtos de saúde pública apoia a disponibilidade 
• Reveja relatórios mensais de saúde/dados DHIS2 para tomada de decisões de fornecimento 

e implantação de ITN

Gestão de armazenamento, transporte e stock
• Os inventários anuais e periódicos de ITN devem ser usados para identificar tendências na 

disponibilidade de stock de ITN e melhorar os planos de despacho 
• O transporte ITN de última distância é um dos elementos mais críticos para o CD e precisa 

de ser planeado adequadamente para evitar falhas de stock 
• Sistemas de alerta de stock e critérios mínimos de nível de stock são importantes para 

garantir a disponibilidade de stock de ITN para CD
• Os municípios podem ser efetivamente envolvidos para apoiar o armazenamento e 

transporte de ITN, com forte colaboração 



CD de ITNs: mensagens-chave
Distribuição ITN 
• Considere a remoção de quaisquer relatórios desnecessários ou encargos de elegibilidade 

para os beneficiários receberem ITN (por exemplo, num país onde os cartões de 
identificação eram necessários, as mulheres nem sempre podiam aceder a ITN, pois nem 
sempre tinham cartões de identificação)

Reforço do pessoal e da capacidade 
• Planeie formações de atualização periódica para ACS ou outros envolvidos em CD 
• Inclua funções e responsabilidades para a gestão eficaz de ITN nas diretrizes nacionais de 

ITN
• Alavanque reuniões de coordenação para reforçar o uso de diretrizes de ITN, ferramentas de 

rastreamento e mensagens-chave
• Integrar a formação e os módulos de ITN no trabalho com outras formações de prestação de 

serviços de saúde (por exemplo, IPTp, gestão de casos)

Supervisão
• Como parte das visitas de supervisão, inclua o desenvolvimento de competências do pessoal 

e a prática no preenchimento correto do stock de ITN e dos formulários de gestão de dados
• Rever e atualizar as listas de verificação de supervisão de rotina para garantir a inclusão 

consistente da distribuição de ITN, stock e gestão de dados
• Inclua verificações de dados durante as visitas de supervisão de rotina para rever e 

comparar o número de ITN recebidas, o número distribuído, o número em stock e o número 
de beneficiários vistos



IRS

• Defina o objetivo da IRS dentro dos objetivos do programa nacional de 
malária:

• Reduzir rapidamente a transmissão em áreas endémicas altas de malária 
• Prevenir epidemias em áreas de transmissão moderada e baixa
• Eliminar a malária dos focos de malária   
• Para abordar a resistência a inseticidas

• Quantificar a população-alvo e a área média de superfície pulverizável 
das estruturas e o número de estruturas nas áreas-alvo

• Definir o número de ciclos de IRS por ano e anotar quais inseticidas 
estão a ser usados

• Calcular os recursos humanos e financeiros necessários para inseticida, 
equipamentos, pessoal, custos operacionais, M&A, etc.



Resistência a inseticidas 

• A monitorização da resistência a inseticidas deve ser uma alta 
prioridade em todos os países e deve ser priorizado dentro da afetação 
do GF se não for coberto por outros parceiros/recursos

• Um esboço detalhado dos métodos utilizados para a monitorização da 
resistência a inseticidas, incluindo o número de locais/frequência, 
estratégias usadas para atrasar a resistência ou para responder a ela, 
deve ser delineado numa estratégia nacional de monitorização e gestão 
da resistência a inseticidas

• NOTA: o desenvolvimento de tal documento pode ser orçado como 
parte do subsídio do GF
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ORIENTAÇÃO SOBRE  PRIORIZAÇÃO 
DOS MTI  

CRSPC



CONTEXTO

1. https://app.magicapp.org/#/guideline/6810

Num quadro de escassez de recursos, os programas nacionais de controlo da malária 
podem ter de tomar decisões de priorização em todas as intervenções recomendadas 
pela OMS1. Este documento de orientação foi desenvolvido para apoiar os programas 
nacionais de controlo da malária relativamente às decisões de priorização, 
especificamente em termos do âmbito de distribuição de mosquiteiros tratados com 
inseticida (MTI) e da escolha do produto, a adotar quando os programas não dispõem 
de orçamento suficiente para distribuir os MTI mais eficazes por todas as populações 
em risco. 

Esta orientação não aborda decisões relativamente aos canais de distribuição ou outras 
questões, tais como a frequência da distribuição de MTI. Não abrange, também, todas 
as opções que um programa nacional de controlo da malária pode ter de fazer em 
relação os MTI, pretendendo antes servir de base para iniciar o processo de discussão e 
de tomada de decisões.

A distribuição contínua de MTI a grupos vulneráveis, como mulheres grávidas e crianças 
com menos de cinco anos, continua a ser crítica. Recomenda-se vivamente que esses 
canais de distribuição sejam mantidos em todas as áreas, independentemente dos 
planos para campanhas. Este documento de orientação inclui, por conseguinte, a 
garantia desta cobertura como primeira etapa e, em seguida, centra-se no planeamento 
de distribuições intermitentes de MTI de grande volume. Embora se utilize o termo 
«campanha», este documento de orientação é aplicável a outras abordagens de 
implantação intermitente de grande volume, tais como distribuições em grande escala 
em escolas e comunidades. 

Nos últimos três anos, mais de 50 por cento dos programas nacionais de controlo da 
malária implementaram uma campanha em massa com dois ou mais tipos de MIT 
(isto é, tratados apenas com piretróide, piretróide-butóxido de piperonilo (PBO), 
piretróide-clorfeniramina ou piretróide-piriproxifeno). Os tipos de MIT foram, na medida 
do possível, direcionados para áreas geográficas com base em dados locais de 
resistência aos inseticidas. No futuro, o aumento dos constrangimentos de recursos 
resultantes da redução do financiamento, da elevada inflação, do crescimento 
populacional e das prioridades concorrentes exercidas por outras intervenções ao nível 
da malária podem obrigar os programas nacionais de controlo da malária a fazerem 
concessões, tomando decisões de priorização que equilibrem as quantidades e tipos 
de mosquiteiros, os canais de distribuição, as populações-alvo e o valor custo-benefício 
relativo destas escolhas, para melhor otimizar o impacto. 

Este documento de orientação visa apoiar os programas no desenvolvimento de um 
plano de implantação prioritário que equilibre os esforços para otimizar a eficácia dos 
MIT, garantindo a cobertura das populações de maior risco. O processo de priorização 
proposto baseia-se nas melhores práticas geradas em África nos últimos anos, mas 
deve ser utilizado por todos os países que usem MIT.



Em suma, este documento de orientação opera através das seguintes etapas: : 

1. Garantir o acesso a grupos vulneráveis: afetar financiamento para a 
distribuição contínua de MIT a grupos vulneráveis em todas as áreas de 
risco no que diz respeito à malárias

Em seguida, para o planeamento da implantação da campanha:  

2. Definir o âmbito de implantação dos MIT:  
a. Identificar e excluir áreas que apresentem um risco de malária, atual e 

histórico, muito baixo
b. Elencar e classificar as áreas para implantação da campanha de MIT por 

ordem de risco de malária

3. Maximizar a cobertura: calcular o financiamento necessário para garantir 
uma cobertura completa com mosquiteiros tratados apenas com piretróide. 
Se ainda existir financiamento, então:

4. Maximizar a eficácia: substituir os MIT tratados apenas com piretróide por 
MIT tratados com piretróide-PBO ou piretróide-clorfeniramina em áreas de 
resistência a piretróides, começando por áreas que anteriormente 
utilizavam MIT não tratados apenas com piretróide e, em seguida, por orem 
decrescente do risco de malária.

5. Identificar lacunas de financiamento que impeçam uma cobertura mais 
eficaz e disponibilizar essa informação a potenciais financiadores.
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Afetar recursos para a distribuição contínua de 
MIT a grupos vulneráveis em todas as áreas de 
risco de malária

 ¤ Calcular as necessidades de MIT para prosseguir a distribuição contínua de 
MIT a grupos vulneráveis (por exemplo, mulheres grávidas e crianças com 
menos de cinco anos através da distribuição de cuidados de saúde pré-
natais (Antenatal care – ANC) e de Programa Alargado de Vacinação 
(Expanded Program on Immunization – EPI). Calcular o financiamento 
necessário para mosquiteiros tratados apenas com piretróide nesta etapa. 
Estes podem ser substituídos gradualmente por mosquiteiros mais eficazes 
em etapas posteriores no processo de priorização à medida que são 
afetados mosquiteiros mais eficazes às áreas geográficas para a implantação 
de campanhas. Em alternativa, os programas podem decidir manter um 
tipo de MIT em todo o país para distribuição contínua, caso em que o 
financiamento necessário para mosquiteiros tratados com piretróide-PBO 
ou piretróide-clorfeniramina deve ser calculado nesta etapa.

Em seguida, avançar para o planeamento  
da campanha:

ETAPA
1



Definir o âmbito de implantação dos MIT
2a :  Identificar e excluir áreas geográficas com risco de 

malária muito baix 

 ¤ Identificar áreas onde o risco de malária, atual e histórico, é muito baixo 
com base em dados do programa nacional (incluindo a maioria das áreas 
urbanas). Em África, as áreas de risco muito baixo (por exemplo, considerar 
um intervalo de um a três por cento de prevalência da malária) são 
geralmente encontradas em centros altamente urbanizados ou em áreas 
rurais específicas. A identificação das áreas de «risco muito baixo» deve ter 
em conta as complexidades descritas a seguir:

i. Em centros altamente urbanizados de grandes cidades a transmissão 
da malária é frequentemente heterogénea e podem existir focos de 
transmissão. Identificar essas áreas de maior transmissão local (isto é, 
excluindo os focos relacionados com casos importados) e assegurar que 
não são classificadas como de «risco baixo»2.

ii. O vetor invasivo An. stephensi tem sido registado num número crescente 
de locais, incluindo áreas urbanas. Para controlar eficazmente este vetor, 
áreas urbanas que foram invadidas pelo An. stephensi exigirão alguma 
forma de controlo vetorial. Dependendo do contexto, tal pode incluir a 
distribuição de MIT. 

iii. Nas zonas rurais, áreas de risco muito baixo só são encontradas em 
altitudes muito elevadas, desertos ou no limite da distribuição geográfica 
da malária. No entanto, a recetividade destas regiões pode ter mudado 
devido a atividades não relacionadas com o controlo da malária, como a 
irrigação, a mineração, o desenvolvimento de infraestruturas e as 
alterações climáticas. Por conseguinte, é fundamental analisar as 
tendências epidemiológicas, recentes e históricas, para determinar se 
uma área tem um risco muito baixo de malária e pode ser-lhe retirada 
prioridade.

2.  A abordagem é explicada no quadro da OMS para a malária urbana:  Organização Mundial de Saúde. (2022). 
Quadro global para a resposta à malária em áreas urbanas. Organização Mundial de Saúde. https://apps.who.int/iris/
handle/10665/363899. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

ETAPA
2
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iv.  Utilizar dados do site ITNuse.org, além de outros dados, para apoiar a 
tomada de decisões sobre a priorização da campanha de MIT. Por 
exemplo, considerar se os MIT são mais eficazes nas áreas urbanas versus 
a utilização de outra estratégia de controlo de vetores.

 ¤ Utilizar esta análise para determinar as áreas a excluir da implantação da 
campanha de MTI, tendo em conta as seguintes orientações: 

 � Cessar a distribuição de MTI em áreas com risco, histórico e atual, muito 
baixo – isto é, uma oferta de cobertura zero – ou áreas com baixa utilização 
documentada de MTI a menos que tenham sido identificadas e incluídas 
no orçamento medidas para retificar esta questão.

 � Manter a distribuição de ITN em áreas com risco de malária persistentemente 
elevado ou moderado, incluindo clusters urbanos de transmissão local 
moderada a alta.

 � Manter a distribuição de MIT em áreas atualmente de baixo risco 
historicamente moderadas ou de alto risco (isto é, o baixo risco só foi 
alcançado recentemente através do controlo de vetores).

 � Manter a distribuição de MTI em áreas de risco historicamente baixo, onde o 
risco está a aumentar devido às alterações climáticas ou a outros fatores.

 � Após uma avaliação das opções de controlo de vetores para An. stephensi, 
considerar se a distribuição de MTI em áreas onde o An. stephensi foi 
detetado deve ser mantida ou se outras alternativas, como a gestão de 
fontes de larvas, seriam mais rentáveis. Esta decisão não deve ser afetada 
pelo risco histórico/atual da malária.

Note: Nas áreas em que os MTI são reduzidos devido ao baixo risco de malária é 
fundamental que haja um sistema de vigilância robusto para detetar epidemias e 
assegurar um acesso adequado à gestão de casos. Informações adicionais podem ser 
encontradas nas Diretrizes da OMS para a Malária3 abem como no Quadro da OMS 
para a Malária Urbana4.

3.  Declaração de Boas Práticas: Não reduzir nas áreas com transmissão local de malária em curso (2019), OMS, Diretrizes 
para a Malária, p. 61. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1427681/retrieve

4.  Organização Mundial de Saúde. (2022). Quadro global para a resposta à malária em áreas urbanas. Organização Mundial 
de Saúde. https://apps.who.int/iris/handle/10665/363899. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1427681/retrieve
https://apps.who.int/iris/handle/10665/363899


2b: Elencar e classificar as áreas para implantação da 
campanha de MIT por ordem de risco de malária

 ¤ Dividir o país pelos níveis administrativos mais baixos nos quais poderiam 
ser implantados diferentes tipos de MTI (ou seja, distritos ou outras áreas 
administrativas de segundo nível). As etapas de priorização considerarão o 
risco de malária, pelo que é melhor, nesta fase, considerar as áreas de 
implementação prática mais pequenas (por exemplo, distritos e não 
províncias), uma vez que as áreas mais pequenas têm mais probabilidades 
de ter níveis semelhantes de risco de malária. Os dados epidemiológicos e 
outros fatores contextuais – como o acesso aos cuidados – devem ser 
considerados para ajudar a definir o risco.

 ¤ Classificar estas áreas por risco de malária: 

 � O objetivo é avaliar o potencial de transmissão na ausência de controlo 
vetorial, sobretudo o que pode ser esperado se os MTI não forem 
fornecidos. Os programas de malária devem utilizar os melhores 
indicadores e dados disponíveis e triangular dados atuais e históricos, 
incluindo a prevalência de infeções em inquéritos, incidência em 
estruturas de saúde, intensidade de transmissão (a partir de estudos 
entomológicos), outros fatores contextuais e as melhores estimativas de 
pessoal bem informado e experiente.

 � Uma abordagem seria elaborar um ranking inicial baseado numa 
avaliação da intensidade histórica (ou seja, pré-intervenção ou natural) da 
transmissão. Importa notar que nas áreas onde a cobertura do controlo 
dos vetores é atualmente moderada ou elevada, os níveis atuais de 
incidência e prevalência da malária não devem ser considerados um 
indicador fiável da intensidade de transmissão histórica/natural. Em áreas 
pouco atingidas devido ao controlo de vetores, a imunidade na população 
pode diminuir e se o controlo vetorial for retirado, pode ocorrer um 
ressurgimento/epidemia. 

 � Tendo elaborado um ranking inicial baseado na endemicidade histórica 
ou na intensidade da transmissão de fundo, este ranking terá então de ser 
ajustado para ter em conta fatores de risco adicionais. 

 ¤ Para cada local, calcular quantos mosquiteiros seriam necessários para a 
cobertura total da campanha (com uma relação de quantificação de 1:1.8 
ou uma relação modificada com base em dados locais). Os programas que 
pretendam «combinar» o tipo de MIT no seu sistema de rotina com o seu 
plano de implantação de campanhas, devem incluir uma coluna adicional 
quantificando os mosquiteiros e o financiamento associado para a 
distribuição contínua durante um período de três anos em cada área.

ETAPA



Maximizar a cobertura: calcular a necessidade 
de cobrir estas áreas de risco com mosquiteiros 
tratados apenas com piretróide
Para os pontos abaixo, utilizar o custo de um mosquiteiro tratado apenas com piretróide 
e incluir custos de implantação:  

 ¤ Começando pela área com maior risco, atribuir os recursos necessários para 
a cobertura total de MIT com MIT tratados apenas com piretróide.  

 ¤ Repetindo esta etapa, prosseguir na lista por ordem de risco de malária. 

 ¤ Continuar até que o financiamento disponível se esgote. (É preferível 
terminar numa área completamente coberta do que uma área semicoberta, 
o que criaria dificuldades operacionais).

 ¤ Se ainda houver recursos após a Etapa 3, avançar para a Etapa 4. Caso 
contrário, avançar para a Etapa 5.

ETAPA
3
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Maximizar a eficácia: «substituir» mosquiteiros 
tratados apenas com piretróide por mosquiteiros 
mais eficazes na medida do possível

 ¤ Considerar quais áreas do seu plano de implantação de MTI têm resistência 
a piretróides. Idealmente, estas receberão mosquiteiros tratados com 
piretróide-PBO ou piretróide-clorfeniramina seguindo os processos nas 
etapas 4a e 4b. Reconhecendo que nenhum programa deverá dispor de 
dados de resistência aos inseticidas para todas as zonas de implantação, é 
conveniente alguma extrapolação das áreas adjacentes, incluindo, se for 
caso disso, áreas adjacentes dos países vizinhos.  

 ¤ Atribuir os recursos restantes após a etapa 3 substituindo os MIT tratados 
apenas com piretróide no plano de implantação no processo de implantação 
seguinte.

 ¤ Para o processo a seguir, considerar o custo incremental de substituir MIT 
tratados apenas com piretróide por MIT tratados com piretróide-PBO ou 
piretróide-clorfeniramina tendo presente que os custos de entrega dos MIT 
aos utilizadores finais já estão atribuídos na etapa acima.

ETAPA
4



4a : Substituir MIT tratados apenas com piretróide por MIT 
mais eficazes em áreas que receberam anteriormente MIT 
não tratados apenas com piretróide  

 ¤ Afetar os recursos disponíveis adicionais necessários para substituir os MIT 
tratados apenas com piretróide por MIT tratados com piretróide-PBO ou 
piretróide-clorfeniramina em áreas que receberam anteriormente estes 
tipos de mosquiteiros, começando pelas áreas mais atingidas. Para os 
programas que planeiam «combinar»o tipo de MIT no seu sistema de rotina 
com o seu plano de implantação de campanha, afetar os recursos adicionais 
necessários para substituir os MIT tratados apenas com piretróide para 
distribuição contínua com o tipo de mosquiteiro a utilizar para a campanha.

 ¤ Continuar área por área até que os recursos esgotem.

 ¤ Se ainda houver recursos da etapa 4a, avançar para a etapa 4b. Caso 
contrário, avançar para a Etapa 5.

4b : Substituir MIT tratados apenas com piretróide por MIT 
mais eficazes em áreas adicionais 

 ¤ Afetar os recursos adicionais necessários para substituir os MIT tratados 
apenas com piretróide por MIT tratados com piretróide-PBO ou piretróide-
clorfeniramina em áreas adicionais, começando pelas áreas mais atingidas 
com resistência aos piretróides e avançando para distritos muito atingidos 
sem dados de resistência aos piretróides.

 ¤ Para os programas que planeiam «combinar»o tipo de MIT no seu sistema de 
rotina com o seu plano de implantação de campanha, afetar os recursos 
adicionais necessários para substituir os MIT tratados apenas com piretróide 
para distribuição contínua pelo tipo de mosquiteiro a utilizar para a campanha.

 ¤ Continuar área por área até que os recursos esgotem.



Identificar lacunas de recursos  
Se uma cobertura ótima com qualquer MIT ou com os MIT mais eficazes, não puder ser 
alcançada com o financiamento disponível (tendo em conta todas as fontes externas e 
internas), então terá de ser considerado um exercício de priorização entre todas as 
intervenções. Se persistirem lacunas, estas necessidades de financiamento adicionais 
devem ser identificadas e codificadas e essas informações devem ser fornecidas a 
potenciais financiadores, como o governo, a PMI (Iniciativa do Presidente contra a 
Malária) e/ou no Pedido de Prioridades do Fundo Global Acima do Pedido de Atribuição 
(Prioritized Above Allocation Request - PAAR).    

ETAPA
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Garantir financiamento adequado para a vigilância
É necessário um sistema de vigilância robusto para garantir uma monitorização 
adequada dos indicadores de malária para fornecer sinais oportunos de potenciais 
aumentos em áreas que já não recebem MIT, bem como para a tomada de decisões 
programáticas de rotina. Afetar fundos suficientes para fazer face a quaisquer 
necessidades de reforço da vigilância, bem como para a manutenção do sistema.

ETAPA
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AMP CONTACTS 

Para se juntar à conferência semanal AMP todas as quartas-feiras às 10:00 horas hora de Leste (16:00 PM CET)  
utilize a linha de reunião Zoom seguinte:  
https://us06web.zoom.us/j/2367777867?pwd=a1lhZk9KQmcxMXNaWnRaN1JCUTQ3dz09

Pode encontrar o seu número local para aderir à chamada semanal:
https://zoom.us/u/acyOjklJj4

Para ser adicionado à lista de correio da AMP, visite:
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/

Para contactar a AMP ou juntar-se a um grupo de trabalho da AMP, envie um e-mail para: 
allianceformalariaprevention@gmail.com 

Para mais informações, consulte o website da AMP: 
https://allianceformalariaprevention.com

CRSPC
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https://zoom.us/u/acyOjklJj4
https://allianceformalariaprevention.com/weekly-conference-call/signup-for-our-mailing-list/
mailto:allianceformalariaprevention%40gmail.com?subject=
https://allianceformalariaprevention.com

	PT- CRSPC Presentations
	CRSPC  Presentation_final (1) (1)
	Orientação CRSPC 7ª Reposição
	Implicações do resultado da reposição
	Apoio RBM a países
	Divisão do Programa e RSSH
	Pontos essenciais: aumento do Ênfase na Adaptação Subnacional 
	Sustentar (e acelerar) os ganhos
	Análise de lacunas - Transversais 
	Controlo vetorial
	Gestão de casos
	RSSH e Malária:
	Preenchimento dos formulários
	Pontos essenciais:
	Pontos essenciais: cuidado!
	Obrigado!�

	CRSPC CM and chempprevention gap analysis-po (1) (1)
	Gestão de casos e análise de lacunas de quimioprevenção
	Diagnóstico e tratamento da malária – principais pressupostos na análise de lacunas
	Tratamento da malária
	Tratamento da malária
	Tratamento da malária
	Tratamento da malária
	Tratamento da malária
	Malária grave
	Diagnóstico
	Quimioprofilaxia da Malária Sazonal (SMC)
	IPTp
	Obrigado!�

	CRSPC VC gap analysis-2 - Marcy_SN (1) (1)
	Análise de lacunas de controlo vetorial
	ITN
	Campanhas
	Distribuição Contínua (CD)�
	Análise de lacunas de ITN: CD
	Análise de lacunas de ITN: CD
	Análise de lacunas de ITN: CD
	Análise de lacunas de ITN: número total de redes necessárias
	Análise de lacunas de ITN: número total de redes necessárias
	Tipos de ITN
	Slide Number 11
	Árvore de decisão ITN -placeholder
	Campanhas ITN e CD: use os dados disponíveis para maximizar recursos limitados
	Campanhas ITN : mensagens-chave
	Campanhas ITN: mensagens-chave
	Campanhas ITN: mensagens-chave
	Campanhas ITN: mensagens-chave
	CD de ITNs: mensagens-chave
	CD de ITNs: mensagens-chave
	CD de ITNs: mensagens-chave
	CD de ITNs: mensagens-chave
	IRS
	Resistência a inseticidas 
	Obrigado!�


	AMP_Prioritization-of-Nets_PRT_20221212

