
Malária MSC nos pedidos de subvenção do Fundo Global

O Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária forneceu as seguintes orientações
durante a reunião de orientação da proposta em Nairobi, Dez 2022:

1. Os investimentos em MSC têm de ser baseados em provas, orientados para os resultados,
informados em teoria e fazer parte da estratégia nacional de MSC contra a malária

2. Os planos e actividades da MSC devem basear-se nas melhores práticas existentes e nos
esforços da MSC noutros sectores da saúde

Onde encontrar ajuda: "Baseado em provas, orientado para os resultados, informado
teoricamente, & parte da estratégia nacional de MSC?"

MTILD Utilização: Acesso
Base de dados

EN/FR
ITNuse.org

Dados específicos do país &
recomendações MSC para utilização
do MTILD que tenham em conta o

acesso a redes. Disponível por
sociodemografia, estação e região.

Evidência de malária MSC
Base de dados

EN
BehaviorChangeImpact.org

Pesquisa de provas de malária MSC
por país, zona de malária, intervenção,

concepção de inquéritos, etc.

Inquéritos de Controlo do
Comportamento contra a Malária

EN/FR/PT
MalariaBehaviorSurvey.org

&

Painel de Inquéritos de Controlo
do Comportamento da Malária

EN
MalariaBehaviorSurvey.org/dashboard

Dados e relatórios sobre
comportamentos de malária e factores

psicossociais associados.
Recomendações sobre como os

programas de MSC podem influenciar
os factores e comportamentos

associados.

Módulo CMSC, Manual do
Entrevistador, & Guia de

Interpretação
EN/FR/PT

www.bit.ly/sbcc-mod

Considere adicionar este pequeno
módulo ao seu MIS para recolher
informação chave sobre a malária

CMSC.

Modelo de Estratégia
Nacional contra a

Malária MSC
EN/FR/PT

www.bit.ly/malariasbcstrategy

Um conjunto de ferramentas para
elaborar uma estratégia nacional de

combate à malária com base em
dados MSC.

http://itnuse.org
http://behaviorchangeimpact.org
http://malariabehaviorsurvey.org
http://malariabehaviorsurvey.org/dashboard
http://www.bit.ly/sbcc-mod
http://www.bit.ly/malariasbcstrategy


Onde encontrar ajuda: "Melhores práticas existentes & esforços da MSC noutros sectores da
saúde"?

Bússola: Colecção de Recursos e
Melhores Práticas da MSC

EN/FR/PT & Mais
TheCompassForSBC.org

Recursos mais recentes para o ajudar a
melhorar os seus projectos, melhorar as
suas competências, & rever projectos de

impacto.

MSC Estratégico como Segurança
Estudos de casos pela AMP

EN/FR
www.bit.ly/amp-sss

Os estudos de caso mostram a MSC no
contexto da insegurança e ambientes

operacionais complexos.

MSC & Zero Malária Começa
Comigo
EN/FR/PT

www.bit.ly/zmswm-sbc

Orientação para a
implementação conjunta do

ZMCC & MSC.

Fazer o caso da
Malária MSC

EN/FR
www.bit.ly/b-c-sbc

A Malária MSC no CDI &
Tanzânia foi ALTAMENTE

rentável.

Desenvolvimento de planos de M&A
para programas CMSC de malária

EN/FR/PT
www.bit.ly/malaria-m-e

Elaborar planos fortes de M&A para
propostas, estratégias e planos de

trabalho.

Guia de referência do indicador de
comunicação MSC sobre malária

EN/FR/PT
www.bit.ly/malaria-m-e

Listas & define todos os indicadores de
MSC da malária. Isto pode ser utilizado

textualmente.

Dicas adicionais:

1. Temos de ser campeões da MSC:
a. Frases não como "é bom ter" mas como "deve ter".
b. O GFATM não se opõe à MSC, apenas precisa de ser solidamente justificado

2. Participar activamente nas sessões do Painel de Revisão Técnica simulada (TRP)
3. Fundar tudo nas suas Estratégias Nacionais MSC & Planos Estratégicos Nacionais

a. Não proponha apenas "sensibilização" e o Dia Mundial do Malária
4. Ao contrário do que muitos pensam, os cortes orçamentais acontecem mais durante a concessão de

subsídios e o Mecanismo de Coordenação do País (MCP) toma muitas das decisões
a. Lobby para o MCP no país

5. Procure QUALQUER oportunidade para cortar custos

Para questões ou recursos adicionais, contacte o Secretariado do GT do RBM MSC: ashley.riley@jhu.edu

http://thecompassforsbc.org
http://www.bit.ly/amp-sss
http://www.bit.ly/zmswm-sbc
https://bit.ly/b-c-sbc
http://www.bit.ly/malaria-m-e
http://www.bit.ly/malaria-m-e
mailto:ashley.riley@jhu.edu

