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Implantação da metodologia de supervisão local dos 
postos de diagnostico e tratamento de malária como 
reforço da estratégia de controle no Brasil  
 

O Programa Nacional de Controle de Malária no 

Brasil (PNCM) considera a oportunidade e 

qualidade do diagnóstico, a disponibilidade do 

medicamento, sua adequada dispensação e a 

adesão ao tratamento essenciais para obtenção de 

êxito na estratégia de controle. Por isso considera 

que o monitoramento regular da qualidade desses 

serviços deve ser uma preocupação  permanente 

do gestor em todas as esferas – nacional, 

estadual e municipal. Desta maneira, com o 

apoio do SIAPS y proyectos de MSH 

financiados por USAID que lo antecedieron, a 

estratégia de implantar ou fortalecer a qualidade 

destas ações nos municípios endêmicos para 

malária tornou-se ação essencial, deste 2009, por 

meio do reforço da supervisão dos postos de 

diagnóstico e tratamento de malária. 

 

A supervisão dos postos diagnósticos tem como objetivo garantir a qualidade e 

oportunidade dos serviços de diagnóstico e tratamento prestados e oferecer 

informações sobre os aspectos principais da qualidade da atenção, por meio de um 

registro periódico da situação de disponibilidade e uso dos antimaláricos, material 

e disponibilidade do diagnóstico e o preenchimento do formulário de 

notificação    notificação dos casos de malária  

 

O Programa de Controle de Malária (PNCM) herdou do programa vertical 

atividades rotineiras de visitação as Unidades Notificantes para levar materiais e 

medicamentos e recolher informações e lâminas para o controle de qualidade. No 

entanto, na maioria das  vezes essa atividade não está sistematizada de forma a 

oferecer informações úteis para o monitoramento. 

 

Em 2009 foi realizado durante 6 meses no município de Santana, no Amapá, o 

piloto da metodologia de supervisão dos postos com adaptação dos livros 

utilizados no posto para controle de medicamentos, das lâminas, da solicitação 

dos insumos e medicamentos e do acompanhamento das supervisões. Todos os 9 

estados da região endêmica para malária forma treinados (um município de cada 

estado e a eyqipe estadual). Em 2010 nova rodada de capacitação foi realizada por 

meio dos assessores do Fundo Global nos 47 municípios prioritários. A avaliação 

da implantação em 2011 revelou que apesar da imensa importância da 

metodologia, ainda não era prioridade para os gestores municipais. O PNCM 

junto com os gestores estaduais continuaram a reforçar a importância da 

implantação da supervisão dos postos.  
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Em 2013 nova avaliação  foi realizada e concluiu-se que o grau de implantação 

está longe do ideal, no entanto, os problemas relatados e as mudanças sugeridas 

podem refletir uma maior amadurecimento na implementação e 

consequentemente  um maior compromisso por  parte dos municípios.  
 

Os municípios que implantaram a metodologia são unanimes em afirmar sua 

importância. No entanto, as condições para o funcionamento ideal desta metodologia 

exigem uma infraestrutura muitas vezes ausente ou escassa nos municípios da região 

norte do país conforme foi observado na avaliação passada. Mas, no monitoramento 

recente ficou aparente que os problemas de logística não tiveram tanto peso o que 

pode significar que existe um maior reconhecimento por parte dos municípios da 

importância da supervisão como estratégia de controle da malária. 
 

Os resultados demonstraram que a supervisão pode resolver muitos dos problemas 

encontrados nos postos e quando isto não é possível, encaminhá-los às instâncias 

superiores com maior agilidade. 
 

A  metodologia é importante para garantir o funcionamento adequado dos postos 

e torna-se necessária a persistência na sua implementação. A capacitação dos 

gerentes dos municípios demonstrando a prioridade desta atividade é essencial 

para que ela seja institucionalizada definitivamente. 
 

Do ponto de vista dos microscopistas/responsáveis com respeito a utilidade/ 

importância da supervisão a maioria referiu que a ela é importante para atualizar 

os profissionais, ter controle do laboratório, tirar dúvidas, melhorar o serviço 

oferecido aos pacientes e garantir o abastecimento de medicamentos e insumos. 
 

A grande maioria dos entrevistados relacionou como uma das mudanças após a 

implantação da metodologia de supervisão a questão de melhora no abastecimento 

dos medicamentos e a organização do posto/serviço o que diretamente esta 

associado a uma melhor estratégia de controle e consequentemente numa 

diminuição dos casos. 
 

Os microscopistas (ou responsáveis pelos postos) relataram na maioria que o 

sistema de supervisão local esta adequado e não precisa de mudanças. No entanto 

ainda existe a referência da necessidade de aumentar o número de visitas e de que 

cumpram sua função – dar respostas rápidas. 
 

Em 2011 42% dos postos nos municípios participantes da amostra tinham a 

metodologia implantada e em 2013 cerca de 57% dos postos utilizavam a 

metodologia. O número de rondas em cada posto no período de um ano que 

antecedeu a entrevista também aumentou, refletindo maior compromisso dos 

gerentes com a supervisão do local. Em 2010 50% dos postos foram visitados uma 

vez enquanto que em 2013 , 73% deles tiveram 3 ou mais visitas de supervisão. 
 

Torna-se necessário um esforço contínuo do nível nacional para incentivar a 

implantação e manutenção da metodologia junto aos estados e municípios. A 

formação dos técnicos em gestão local e a institucionalização das práticas e 

diretrizes do PNCM tornam a implantação e funcionamento desta metodologia 

viável. Formas de monitoramento pelos estados e nível central e a consolidação 

dos dados com relatórios poderiam ser utilizados para o estímulo e 

monitoramento da implantação.  
 


