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Este relatório foi possível graças ao apoio da Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID), nos termos do acordo de cooperação número AID-

OAA-A-11-00021. O conteúdo deste relatório é da responsabilidade de Management Sciences 

for Health e não necessariamente reflete os pontos de vista da Agência dos Estados Unidos para 

o Desenvolvimento Internacional ou do Governo dos Estados Unidos. 

 
 
Sobre o Programa SIAPS 
 

O programa Sistemas para a Melhoria do Acesso a Produtos e Serviços Farmacêuticos (SIAPS) 

visa assegurar a disponibilidade de medicamentos de qualidade e serviços farmacêuticos eficazes 

para alcançar os resultados de saúde desejados. Com esta finalidade, os objetivos do programa 

SIAPS incluem melhorar a governabilidade, desenvolver a capacidade de gestão farmacêutica e 

serviços relacionados, definir como prioridade a informação necessária para alimentar o processo 

de tomada de decisão no setor farmacêutico, fortalecer as estratégias e mecanismos de 

financiamento para melhorar o acesso a medicamentos e melhorar a qualidade dos serviços 

farmacêuticos. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A Conferência de Amsterdã, em 1992, estabeleceu o acesso ao diagnóstico e tratamento precoces 

e o controle seletivo dos vetores como estratégias principais para a prevenção e controle da 

malária.  

 

O Programa Nacional de Controle da Malária no Brasil, em todas as esferas (nacional, estadual e 

municipal) baseia suas atividades nestas estratégias e vem ao longo dos anos obtendo 

significativo sucesso no combate à malária. No entanto, garantir a qualidade das ações é 

essencial e para isso torna-se imprescindível o monitoramento e a avaliação das ações. Garantir 

qualidade para garantir impacto. 

 

Avaliar o impacto que diferentes estratégias de controle têm na redução da malária é uma tarefa 

crucial. É uma tarefa de elevada complexidade e custo elevado e deve levar em conta que as 

alterações observadas não sejam apenas o resultado da implementação das estratégias de 

controle, mas também de uma combinação de fatores, incluindo variações nas condições 

ambientais e epidemiológicas que determinam a transmissão da malária.  
 

As avaliações devem ser concebidas para satisfazer as necessidades de públicos específicos (por 

exemplo, membros da comunidade, gestores, responsáveis políticos, financiadores ou 

pesquisadores) e para responder perguntas específicas, por exemplo, as avaliações podem 

responder perguntas sobre disponibilidade, cobertura ou impacto. A avaliação deve ser 

reconhecida como um instrumento essencial para a melhoria dos programas. 

 

Antes de medir o impacto das ações/atividades é necessário avaliar a qualidade da 

implementação das estratégias. Uma das metodologias para este tipo de avaliação sugere faze-la 

em etapas, tanto em relação aos aspectos relativos à implementação das estratégias 

(planejamento, metas, orçamento, etc) quanto aos locais de execução/implementação das 

atividades – nacional, estadual e municipal, por exemplo. 

 

As intervenções em saúde pública são complexas e é importante ter claro o que se quer avaliar. 

Habicht et al. (1999)
1
 propõem uma estrutura lógica para avaliar o desempenho e o impacto das 

intervenções em saúde pública que foi utilizado por Flores
2
 na avaliação prévia realizada em 

2012 no Brasil (descrita adiante). O esquema consiste em três níveis, do mais simples ao 

complexo nos projetos/programas e nas inferências a serem realizadas: (a) adequação, (b) 

plausibilidade e (c) probabilidade. A adequação é o nível mais básico e refere-se à avaliação de 

intervenções em saúde pública em relação aos critérios relacionados com os aspectos técnicos 

das intervenções, a qualidade da implementação e a cobertura dos serviços. A inferência feita em 

uma avaliação de adequação é se as intervenções foram implementadas como planejadas e se os 

objetivos desejados foram alcançados (como a cobertura, por exemplo). A avaliação de 

                                                 
1
 Habicht, J., C. Victora, y J. Vaughan. 1999. Evaluation designs for adequacy, plausibility and probability of public 

health programme performance and impact. International Journal of Epidemiology 28:10–18. 

2 Flores, W. 2013. Rápida avaliação do desempenho das estratégias de controle da malária em nove estados do 

Brasil utilizando critérios de adequação. Apresentado à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional pelo programa Sistemas para a Melhoria do Acesso a Produtos e Serviços Farmacêuticos (SIAPS). 

Arlington, VA: Management Sciences for Health. 
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plausibilidade requer um grupo controle e a inferência indica a possibilidade de que os efeitos 

observados no grupo de interveção sejam devidos à intervenção e não a fatores externos. O nível 

de probabilidade exige que o grupo de controle seja designado de forma aleatória e a inferência 

seja apresentada em termos de efeitos no grupo de tratamento, com certeza e confiabilidade 

estatísticas conhecidas, como resultados da intervenção e não de variáveis de confusão, bias ou 

acaso. 

 

As avaliações realizadas no Brasil foram da etapa “adequação”, porque as outras etapas só 

devem ser realizadas quando este critério for considerado bom/ideal. Pois se programa não foi 

implementado de forma adequada, é possível prever que terá pouco ou  nenhum impacto.  O 

presente relatório contém as conclusões das análises realizadas em 2014 (dados de 2013). 
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ANTECEDENTES 
 

 

A RAVREDA /AMI, com recursos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID), aplicou a ferramenta de critérios de adequação em 10 países, com ajustes 

para diferentes regiões geográficas (Colômbia, Equador, Guiana, Bolívia e Peru em 2011; 

Nicarágua, Panamá e Brasil em 2012; e Belize e Honduras em 2013). 

 

Em 2012 com o objetivo de fazer uma rápida avaliação de desempenho na implementação das 

estratégias para o controle da malária no nível estadual, o Programa nacional de Controle da 

Malária (PNCM) solicitou ao Systems for the Improvement of Access to Pharmaceuticals and 

Services (SIAPS) , do Management Sciences for Health (MSH)  que as ferramentas fossem 

adaptadas para utilização nos estados do Brasil. A adaptação dos critérios e instrumentos de 

coleta de dados foi feita em uma oficina nacional (fevereiro de 2013) com autoridades e técnicos 

de nove estados e do nível nacional.  O processo para a realização da adaptação, bem como da 

coleta de dados, análise e avaliação são apresentados em outra publicação (Flores (2), citado 

anteriormente neste relatório). 

 

Em agosto de 2013 uma segunda oficina foi conduzida onde foram apresentados e discutidos os 

resultados da avaliação com o PNCM e técnicos estaduais. Os resultados demonstraram que, em 

sua maior parte, as estratégias de controle nos nove estados endémicos para malária brasileiros 

estão sendo implementadas de forma deficiente. Ao separar os critérios de adequação por 

componente (investigação, cobertura e qualidade), percebe-se que os problemas para atingir os 

critérios encontram-se principalmente no componente de investigação, seguido por cobertura, 

com menos problemas nos critérios relacionados à qualidade na implementação das intervenções. 

O passo seguinte foi desenvolver um plano de ação para o fechamento das brechas identificadas 

nos critérios de adequação.  

 

Em 2014 os questionários foram novamente respondidos pelos programas estaduais, analisados e 

discutidos na reunião de “adequação de estratégias e fechamento de brechas na implementação” 

realizada em dezembro de 2014 . 
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METODOLOGIA 
 

 

Os critérios originais desenvolvidos para os países amazônicos avaliam quatro estratégias de 

controle: Borrifação intradomiciliar, mosquiteiros impregnados com inseticida , diagnóstico 

oportuno e tratamento adequado. Para cada uma das estratégias desenvolveu-se uma lista de 

critérios em três áreas temáticas: (a) pesquisas anteriores que apoiam a concepção e adequação 

das estratégias de controle, (b) cobertura das estratégias de controle e (c) qualidade da 

implementação das estratégias. Os critérios foram selecionados pela equipe de pesquisa a partir 

das orientações técnicas desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Cada critério foi avaliado em relação ao cumprimento (valor 1), ausência de cumprimento (valor 

0) ou o cumprimento parcial (valor 0,5) do critério. Os valores obtidos a partir da classificação 

foram somados e alocados de acordo com uma escala com três categorias: implementação 

adequada, implementação intermediária e implementação deficiente. Os limites de cada uma das 

categorias foram determinados pelos investigadores de acordo com orientações práticas: 

 

 Implementação adequada foi situada em uma margem de 80-90% de todos os critérios 

atendidos. 

 Igual ou menor que 50% do cumprimento dos critérios foi definido como deficiente. 

 O restante como implementação intermediária. 

 

Os mesmos questionários utilizados na avaliação de 2013 (dados de 2012) foram enviados para 

os programas estaduais de controle da malária. A consultora analisou as informações 

considerando os mesmos critérios de 2013 para a apresentação dos resultados e sua validação na 

reunião realizada em dezembro de 2014. A atualização dos planos de trabalho, foi realizada a 

partir da pontuação validada nesta  mesma reunião com representantes estaduais e técnicos do 

PNCM. 

 

Análise e revisão dos critérios e da pontuação  
 

Todos os questionários e material de apoio foram analisados pela consultora responsável pelo 

estudo em 2014 (dados de 2013). Foi então elaborada a primeira versão da tabela de pontuação e 

dos gráficos correspondentes para os nove estados por categorias de adequação: (a) 

implementação adequada, (b) implementação intermediária e (c) implementação deficiente. 

Tabelas e gráficos são apresentados na próxima seção. 

 

A oficina realizada em dezembro de 2014 com os representantes estaduais e técnicos do PNCM 

discutiu a pontuação atribuída a cada item, sua validade e correção. Também os critérios 

utilizados para a avaliação foram discutidos quanto a sua pertinência. A discussão levou à 

algumas alterações: 

 

1. Retirada do critério relativo aos hábitos dos vetores por não estar definido ainda pelo 

Ministério da Saúde. Desta maneira, os estados pontuariam “0”(zero) mesmo sem ter 

nenhuma governabilidade sobre o assunto. Desta maneira, para a análise comparativa 

entre 2012 e 2013 estes crit[érios também foram retirados e o limite das categorias 

recalculados. 
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2. Alteração dos limites das categorias conforme o total de critérios possível após a 

adaptação da pontuação. Por exemplo, se tem o valor máximo de 7, considerando a 

orientação de que a “implementação adequada foi situada em uma margem de 80-90% de 

todos os critérios atendidos” teremos: 

 

6 a 7: Adequado (6 pontos correspondem a 85,7%) 

4 a 5,5: Intermediário  

0 a 3,5: Deficiente 

 

Então, como a pontuação máxima possível foi alterada, os limites das categorias foram 

recalculados em cada uma das áreas, conforme descrito abaixo: 

 

Diagnóstico e Tratamento:  

não houve alteração para os que usam testes rápidos 

 

Estados que usam testes rápidos (total de critérios=10) 

 9 a 10: Adequado 

 5,5 a 8,5: Intermediário 

 0 a 5: Deficiente 

 

Estados que não usam testes rápidos (total de critérios=7 – ver item 2 acima) 

 6 a 7: Adequado 

 4 a 5,5: Intermediário 

 0 a 3,5: Deficiente 

 

Borrifação Intradomiciliar 

Retirado os dois critérios de monitoramento dos hábitos de vetores, passando ao total de critérios 

possíveis a ser 7 

 

Estados que não usam testes rápidos (total de critérios=7) 

 6 a 7: Adequado 

 4 a 5,5: Intermediário 

 0 a 3,5: Deficiente 

 

Mosquiteiros Impregnados com Inseticida 

Retirado os dois critérios de monitoramento dos hábitos de vetores, passando ao total de critérios 

possíveis a ser 7 

 6 a 7: Adequado 

 4 a 5,5: Intermediário 

 0 a 3,5: Deficiente 

 

O mesmo procedimento foi feito  para os critérios qualidade, cobertura e investigação. 
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A comparabilidade das avaliações não fica afetada quando porque se retirou de ambas os 

mesmos critérios e se recalculou utilizando-se a mesma metodologia as faixas das categorias de 

adequação para as duas avaliações. O que foi considerado na verdade (e pode ser observado na 

primeira avalaição, que os estados não pontuaram no item “hábitos dos vetores” em 2012 e outra 

vez em 2013, o que revela que o critério não é adequado para avaliação de adequação dos 

estados ainda - uma vez que só poderão realiza-lo quando o nível nacional definir a 

metodologia). 

 

Para as próximas avaliações foi sugerido que o critério “Pelo menos 80% de todos os casos dentro 

do Estado são diagnosticados nas primeiras 48 horas (tempo que transcorre entre o início dos 

sintomas e a dispensação do tratamento)” seja alterado para 70% aio invés de 80% para ficar de 

acordo com a meta estabelecida pelo PNCM e estados. 

 



 

7 

RESULTADOS 
 

 

Diagnóstico oportuno e tratamento 

 
Seis (6) dos nove estados da região considerada endêmica para a malária usam teste rápido de 

diagnóstico de malária como parte da estratégia de assegurar diagnóstico oportuno de malária 

(Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima). A pontuação dos estados para cada um 

dos criterios é demonstrada na tabela 1 abaixo.  

 

TOTAL CRITÉRIOS= 10 

9 a 10= Adequada 

5.5 a 8.5=  intermediária 

0 a 5= deficiente 

 

 

  Critérios AC AM AP PA RO RR 

Cobertura 

1 Pelo menos 80% de todos os casos dentro do Estado 
são diagnosticados nas primeiras 48 horas (tempo 
que transcorre entre o início dos sintomas e a 
dispensação do tratamento) 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 As localidades prioritárias para o uso de testes 
rápidos não sofreram desabastecimento de testes 
rápidos no últimos 24 meses.  

1 1 1 1 1 1 

3 Não houve desabastecimento de reagentes nem de 
outros insumos essenciais para o diagnóstico 
microscópico em nenhum dos municípios do Estado 
nos últimos 12 meses.  

1 1 1 1 1 1 

Qualidade 

4 A nível Estadual, existe um sistema para monitorar a 
qualidade do diagnóstico microscópico na rede 
pública.  

1 1 1 1 1 1 

5 A nível Estadual, existe um procedimento para 
monitorar a qualidade dos testes rápidos segundo as 
diretrizes nacionais.  

1 1 0,5 0 0 0 

6 A nível Estadual, existe um processo padronizado 
para monitorar o cumprimento das diretrizes nacionais 
de distribuição, transporte, e armazenamento de 
reagentes, testes rápidos e outros insumos essenciais 
para o diagnóstico.  

1 1 0,5 0,5 0 0 

7 A nível Estadual, existe um programa de capacitação 
e supervisão contínua de pessoal que realiza o 
diagnóstico microscópico.  

1 1 1 1 1 1 

8 A nível Estadual, existe um programa de capacitação 
e supervisão contínua de pessoal que realiza testes 
rápidos. 

1 1 0,5 0,5 0 0 
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  Critérios AC AM AP PA RO RR 

Tratamento 

9 100% dos casos de P. falciparum registrados dentro 
do Estado receberam ACT como tratamento (exclui 
casos especiais e outros). 

1 1 1 1 1 0 

10 Em nenhum dos municípios do Estado houve 
desabastecimento de ACT na rede pública nos dois 
últimos anos. 

1 1 1 1 1 1 

  QUALIFICAÇÃO 10 9,5 8.0 7,5 6,5 5,5 

  ESCALA DE ADEQUAÇÃO A A I I I I 

Nota: AC= Acre, AM= Amazonas, AP=Amapá, PA=Pará, RO=Rondônia, RR=Roraima 

 
A implementação da estratégia de diagnóstico e tratamento foi considerada adequada em dois 

estados e intermediária nos outros 4. Apenas um estado cumpriu o critério estabelecido como 

adequado para tempo entre sintoma e diagnóstico. O monitoramento dos testes rápidos foi o 

principal critério não preenchido ou preenchido parcialmente. 

 

A figura 1 abaixo mostra o nível que cada estado atingiu na pontuação de adequação para 

diagnóstico e tratamento. 

 

 

 
Figura 1: Pontuação dos estados paraadequação da implementação da estratégia de 

diagnóstico oportuno e tratamento adequado em 2013. 
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Em comparação com a avaliação anterior, os estados apresentaram melhoria quanto a adequação 

da implantação desta estratégia de maneira geral: dois estados  foram classificados como 

deficientes e na atual avaliação passaram para acategoria intermediária. O tratamento de 100% 

dos casos de Plasmodium falciparum com ACT apresentou também melhoria, apenas um estado 

não cumpriu este critério. 

 

 
Figura 2: Estados conforme categorias para a estratégia de diagnóstico e tratamento, 

2012 e 2013 (estados com uso de testes rápidos) 
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Os três estados que não utilizam o teste rápido como estratégia receberam a pontuação conforme 

demostrada na tabela 2 abaixo. Dois estados passaram de intermediário para adequado neste 

grupo, revelando melhora na implementação desta estratégia. 

 

TOTAL CRITÉRIOS= 7 

6 a 7= Adequada 

4 a 5.5=  intermediária 

0 a 3,5= deficiente 

 

  Critérios MA MT TO 

Cobertura       

1 Pelo menos 80% de todos os casos dentro do Estado 
são diagnosticados nas primeiras 48 horas (tempo 
que transcorre entre o início dos sintomas e a 
dispensação do tratamento) 

0,5 0,5 0,5 

2 Não houve desabastecimento de reagentes nem de 
outros insumos essenciais para o diagnóstico 
microscópico em nenhum dos municípios do Estado 
nos últimos 12 meses.  

1 1 1 

Qualidade   

3 A nível Estadual, existe um sistema para monitorar a 
qualidade do diagnóstico microscópico na rede 
pública.  

1 1 1 

4 A nível Estadual, existe um processo padronizado 
para monitorar o cumprimento das diretrizes 
nacionais de distribuição, transporte, e 
armazenamento de reagentes, testes rápidos e 
outros insumos essenciais para o diagnóstico.  

1 0 1 

5 A nível Estadual, existe um programa de capacitação 
e supervisão contínua de pessoal que realiza o 
diagnóstico microscópico.  

1 1 1 

Tratamento   

6 100% dos casos de P. falciparum registrados dentro 
do Estado receberam ACT como tratamento (exclui 
casos 1especiais e outros). 

1 1 1 

7 Em nenhum dos municípios do Estado houve 
desabastecimento de ACT na rede pública nos dois 
últimos anos. 

1 1 1 

  QUALIFICAÇÃO 6,5 5,5 6,5 

  ESCALA DE ADEQUAÇÃO A I A 

Nota: MA= Maranhão, MT=Mato Grosso, TO=Tocantins 
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A figura 3 abaixo permite a visualização dos estados quanto à pontuação no critério de 

diagnóstico e tratamento em 2013. 

 

 
Figura 3: Pontuação dos estados para adequação da implementação da estratégia de 

diagnóstico oportuno e tratamento adequado em 2013. 

 

 
Figura 4: Estados conforme categorias para a estratégia de diagnóstico e tratamento, 

2012 e 2013 (estados sem uso de testes rápidos) 
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Entre 2012 e 2013 os estados do Maranhão e Tocantins passaram da categoria intermediária para 

adequada, Mato Grosso permaneceu intermediário quanto a adequação da estratégia de 

diagnóstico e tratamento. 

 

 

Borrifação Intradomiciliar 
 

Dos 9 estados, 8 utilizam (dados de 2013) a Borrifação Intradomiciliar como estratégia de 

prevenção e controle da malária (Tabela 3). O estado do Pará suspendeu sua utilização, então 

para efeito deste relatório não será avaliado quanto a este critério.  

 

 
Nota: AC= Acre, AM= Amazonas, AP=Amapá, RO=Rondônia, RR=Roraima, MA= Maranhão, MT=Mato 
Grosso, TO=Tocantins 

 

O estado do Tocantins praticamente não tem caso autóctone de malária, portanto não poderia 

utilizar usa a estratégia de borrifação  conforme a orientação do PNCM para áreas endêmicas. 

TOTAL CRITÉRIOS=7

6 a 7=  Adequada

4 a 5,5= Intermediária

0 a 3,5= Deficiente 

No. Critérios

1

Foi realizada estratificação da 

população em risco a partir da carga 

da doença e da epidemiologia da 

transmissão e condições da 

moradia para BRI, dentro do estado.

1 1 1 0 1 0,5 0 1

2
100% das localidades priorizadas 

foram borrifadas 4 vezes ao ano
SI 1 0,5 0,5 0 1 1 1

3

80% dos prédios nas localidades 

trabalhadas foram borrifadas 4 vezes 

ao ano

SI 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 1

4

O desabastecimento de inseticida 

para borrifação nos municípios 

priorizados não ultrapassou o 

período de três meses nenhum dos 

5 anos anteriores. 

1 1 1 1 1 1 1 1

5

Existe um abastecimento suficiente 

de equipamentos de proteção de BRI 

nos municípios prioritários.

1 1 1 0 1 0 0 1

6

Existe um procedimento padrão para 

verificar que os municípios do estado 

aplicam as normas e protocolos 

nacionais para a implementação da 

BRI. 

1 1 1 0 1 1 1 1

7

Existem procedimentos 

padronizados para monitorar a 

residualidade do inseticida nas 

áreas borrifadas.

0,5 1 1 0 1 0 0 0

QUALIFICAÇÃO 4,5 6,5 6 2 5 4,5 3,5 6

ESCALA ADEQUAÇÃO I A A D I I D A

Cobertura

Qualidade

RR MA MT TO

Fase de investigação dos 3 últimos anos

AC AM AP RO
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Desta maneira, a pontuação foi dada de acordo com a adequação da estratégia ao seu perfil 

epidemiológico. 

 

A realização dos 4 ciclos de Borrifação anuais dificulta o alcance das metas de cobertura, 

conforme discutido na reunião. Em 2013,  5 estados melhoraram a classificação de  adequação e 

três permaneceram com a mesma pontuação da avaliação anterior.  Parte se deve ao fato dos dois  

critérios que dependem de ação do Ministério terem sido retirados da avaliação. 

 

A figura 5 abaixo permite a visualização do posicionamento dos estados quanto o critério de 

borrifação domiciliar. 

 

 
Figura 5: : Pontuação dos estados para adequação da implementação da estratégia de 

Borrifação Intradomiciliar (BRI) em 2013 
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Três estados atingiram o adequado, 3 intermediários e dois ainda permanecem no nível deficiente 

de implementação. 

 

 
Figura 6: Pontuação dos estados para adequação da implementação da estratégia de 

Borrifação Intradomiciliar (BRI) em 2012 e 2013 

 

Na figura 6 percebe-se que todos os estados, com exceção de Roraima, melhoraram a pontuação 

nesta estratégia no ano de 2013 em comparação com 2012. No entanto, apenas 4 estados 

mudaram também de categoria: Amapá, Amazonas e Tocantins atingiram a cateforia “adequada” 

e Maranhão passou de deficiente para intermediário. 

 
 
Mosquiterios Impregnados de longa duração (mild) 
 
O uso de mosquiteiros impregnados com inseticida é uma estratégia utilizada apenas em 6 dos 9 

estados considerados endêmicos no Brasil. O critério de estudo de hábitos de vetores foi retirado 

porque não está na governabilidade dos estados.  

 

Apenas dois estados (Acre e Pará) obtiveram pontuação para implementação adequada. Os demais 

estados foram considerados deficientes principalmente devido aos critérios relativos à cobertura.  

 

Os mosquiteiros são distribuídos no Brasil gratuitamente para a população total da área definida 

como prioritária. Não há foco em gestantes nem da faixa etária menor de 5 anos. Portanto, alguns 
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estados não pontuaram em alguns  critérios de cobertura (100% das mulheres grávidas e 100% de 

menores de 5 anos) por não terem informação específica para estes grupos e não exatamente por 

eles não estarem 100% cobertos. A pontuação para cada um dos critérios é apresentada na tabela 4. 

 

 
Nota: AC= Acre, AM= Amazonas, AP=Amapá, PA=Pará RO=Rondônia, RR=Roraima 

  

TOTAL CRITÉRIOS=7

6 a 7=  Adequada

4 a  5,5= Intermediária

0 a 3,5= Deficiente 

Critérios

1

A nível Estadual, foi feita 

estratificação da população em risco 

a partir da carga de doença e da 

epidemiologia de transmissão

1 1 1 1 0 1

2

Pelo menos 90% da população alvo 

tem mosquiteiros impregnados 

instalados. 

1 0 0 1 0 1

3

80% de todos os entrevistados 

responderam haver dormido sob um 

mosquiteiro impregnado na noite 

anterior. 

1 0 0 1 0 0

4

100% das mulheres grávidas 

entrevistadas responderam haver 

dormido sob o mosquiteiro na noite 

anterior.

0,5 0 0 1 0 0

5

Foi relatado pelos responsáveis 

entrevistados que 100% dos 

menores de 5 anos responderam 

haver dormido sob o mosquiteiro na 

noite anterior.

0,5 0 0 1 0 0

6

A nível Estadual, existe um 

procedimento padronizado para 

educar e monitorar a utilização 

adequada dos mosquiteiros pelas 

famílias que os possuem. 

1 0,5 1 1 0 0

7

Existem procedimentos 

padronizados para monitorar a 

qualidade física dos mosquiteiros 

utilizados pela população alvo.

1 0 0,5 0,5 0 0

ADEQUAÇÃO A D D A D D

AC AM AP PA

6,5

RRRO

0 2

Fase de investigação dos 3 últimos anos 

Cobertura

Qualidade

QUALIFICAÇÃO 6 1,5 2,5
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A figura 7 mostra a posição de cada estado conforme a classificação de adequação da 

implementação da estratégia de mosquiteiros impregnados. 

 

 
Figura 7: Classificação dos estados conforme as categorias da estratégia de 

mosquiteiros impregnados em 2013 
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O estado do Acre passou de implementação intermediária para adequada e o Pará de deficiente 

para adequada. Os demais estados permaneceram como deficientes na implementação (Figura 8) 

 

Figura 8: Classificação dos estados conforme as categorias da estratégia de mosquiteiros 

impregnados em 2012 e 2013 

 

 
Investigação 

 
Quanto ao critério investigação, considerando a retirada do item de avaliação dos hábitos dos 

vetores, conforme explicado anteriormente, dos 6 estados que utilizam mosquiteiros na 

estratégia, 3 (Acre, Amazonas e Roraima) permaneceram na categoria adequada(2 pontos de um 

total possível de 2). O Amapá passou de intermediário para adequado (1 para 2), Pará 

permaneceu com a avaliação de implementação intermediária em investigação e Rondônia 

passou de intermediária para deficiente (Figura 9). Dos estados que não tem mosquiteiros 

impregnados na estratégia, o maranhão pontuou mas continuou na categoria de deficiente. 
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Figura 9 :Pontuação dos estados que utilizam MILD no critério “investigação”, 2012 e 
2013 

 
 
Cobertura 

 

Quanto ao critério cobertura, dos 6 estados que utilizam MILD apenas o Acre e o Pará 

apresentaram melhoria, passando de adequação deficiente para intermediária. Todos os demais 

foram classificados como insuficiente no critério cobertura. 
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Figura 10: Posição dos 6 estados conforme o critério cobertura (diagnóstico, tratamento 

e MILD) em 2012 e 2013. 

 
 

Qualidade 

 

Dos 6 estados que utilizam MILD como estratégia de controle vetorial, 4 apresentaram melhora 

na pontuação. Pará e Amapá passaram da categoria deficiente para intermediária. 

 

A pontuação de 2012 também foi refeita retirando-se os critérios de hábitos de vetores. 

 

Na figura 11 pode ser visualizado o posicionamento de cada estado em 2012 e 2013 conforme o 

critério de qualidade. 
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Figura 11: Posição dos 6 estados conforme o critério qualidade (diagnóstico, tratamento 

e MILD) em 2012 e 2013. 

 

Para os estados que não utilizam MILD (Figura 12) apenas o estado do Mato Grosso passou da 

categoria intermediária para deficiente. Os outros dois estados permaneceram na categoria 

intermediária para a qualidade da adequação da implementação das estratégias.  

 

 
Figura 12: Posição dos 3 estados conforme o critério qualidade (diagnóstico e 

tratamento em 2012 e 2013. 
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CONCLUSÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

 

 
A avaliação da implementação das estratégias de controle em nove estados do Brasil indicou 

que, no geral, as estratégias são implementadas de forma deficiente ou intermediária e muito 

ainda deve ser investido na melhoria de sua implantação. Ao separar os critérios de adequação 

por componente (investigação, cobertura e qualidade) é possível identificar que os maiores 

problemas para cumprir os critérios são encontrados no componente de cobertura, enquanto que 

na avaliação anterior a investigação era o critério com menor pontuação.  A qualidade e a 

investigação na implementação das intervenções são os critério com menos problema. No 

critério investigação atribui-se ao fato de que a definição da metodologia para o o estudo dos 

hábitos dos vetores é de responsabilidade da esfera nacional sendo retirada da pontuação 

estadual. 

 

A pontuação foi validada pelas autoridades e técnicos dos nove estados, assim, há a apropriação 

dos resultados e da solução dos problemas – fechamento das lacunas na implementação . Através 

deste exercício foram identificadas deficiências na implementação que precisam ser melhoradas. 

O próximo passo foi analisar o plano de ação elaborado na reunião anterior e desenvolver um 

plano de ação atualizado para fechar as lacunas identificadas nos critérios de adequação.  

 

O plano deve ser executado durante o ano de 2015 e uma nova reunião de avaliação será 

realizada no primeiro trimestre de 2016. uma nova avaliação de acompanhamento seja realizada 

em 18 meses. 
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PROCESSO DE ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO APÓS A 
ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS  

 

 

A metodologia para o desenvolvimento dos planos foi a mesma da reunião anterior. Os 

representantes dos programas estaduais de controle da malária analisaram a pontuação  da 

avaliação da adequação, identificaram nos planos preparados para anteriormente o que já tinha 

sido realizado, o que precisava de outras ações e o que precisava de ser iniciado.  

 

Para isto foram identificados para cada uma das três tabelas (borrifação, mosquiteiros e 

diagnóstico e tratamento oportuno) todos os critérios que não foram atendidos total ou 

parcialmente (escore 0 ou 0,5). A partir da identificação das causas, cada equipe estadual passou 

a identificar e analisar as causas de não-adequação ao critério. O próximo passo foi identificar e 

selecionar soluções possíveis, os recursos necessários para implementá-las, os responsáveis pela 

implementação das ações e as datas. A matriz utilizada para desenvolver o plano de ação 

encontra-se abaixo. 

 

 
ESTRATÉGIA DE CONTROLE____________ 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO__________________ 
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para 

cumprir o 
critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

        

 

Os planos desenvolvidos pelos estados indicam que para fechar as lacunas de implementação, é 

necessário o envolvimento e apoio dos níveis municipal e estadual, além do nível federal.  

 

Na equipe do PNCM cada técnico é responsável pelo acompanhamento de um estado e será 

responsável pelo monitoramento da implementação dos planos.  
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PLANOS DE AÇÃO PARA NOVE ESTADOS PARA 2015 
 
 

Estado do Acre 
 
ESTRATEGIA DE CONTROLE:_Borrifação Residual Intradomiciliar    
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Izanelda Magalhães, Thayna Holanda  
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

Fase de Investigação dos últimos 3 anos 

02 Estudou-se e 
verificou-se os 
hábitos dos 
vetores para 
avaliar a 
pertinencia da 
estratégia 
dentro do 
estado 

A falta de 
normatização 
para execução 
da ação 

Definição de 
normatização por 
parte do 
Ministério da 
Saúde para 
execução da 
ação 

Conhecimentos dos 
hábitos do vetor e 
embasamento 
entomológico para 
direcionar as ações 
de controle 

Elaboração de nota técnica e 
normatização para execução 
da ação 

Ministério da 
Saúde 

1º semestre 
de 2015 

Cobertura 

03 
e 
04 

 
100% das 
localidades 
priorizadas 
foram 
borrifadas 4 
vezes ao ano. 
 

Insuficiência 
de Recursos 
Financeiros 
para custear a 
logística 
necessária 
para execução 
das ações 

Disponibilidade 
de Recursos 
Financeiros 

Alcance da meta 
estabelecida 

Incentivo financeiro anual 
específico para custeio da 
ação de controle vetorial 
(Portaria) 

Ministério da 
Saúde 

2015 
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80% dos 
prédios nas 
localidades 
trabalhadas 
foram 
borrifadas 4 
vezes ao ano 
 

O alto 
percentual de 
recusa da 
comunidade 
que alega 
reação 
alérgica. 

Modificar o 
produto utilizado 
visando diminuir 
as intercorrências 

Diminuir as reações 
alérgicas  

Inseticida Substituído. 
Espera-se a redução das 
alegações de reações 
alérgicas 

Ministério da 
Saúde 

Foi cumprido 
no 2º 
semestre 

O prazo para 
aplicação do 
produto  entre 
ciclos é muito 
curto 

Aumentar o prazo 
de aplicação 
entre ciclos 

Melhor aceitação 
da população 
quanto à borrifação 

Inseticida Substituído. O 
mesmo apresenta 
residualidade de 4 meses. 

Ministério da 
Saúde 

Foi cumprido 
no 2º 
semestre 

Qualidade 

8 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
os hábitos dos 
vetores 

A falta da 
normatização 
para execução 
da ação por 
parte do 
Ministério da 
Saúde 

Definição de 
normatização por 
parte do 
Ministério da 
Saúde para 
execução da 
ação 

Realização da 
estratégia para 
conhecimentos dos 
hábitos do vetor e 
embasamento 
entomológico para 
direcionar as ações 
epidemiológicas 

Definição da normatização 
através do Ministério da 
Saúde 

Ministério da 
Saúde 

1º semestre 
de 2015 

9 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
a residualidade 
do inseticida 
nas áreas 
borrifadas 

O 
impedimento 
das atividades 
de 
entomologia 
por parte da 
justiça 

Definição de 
normatização por 
parte do 
Ministério da 
Saúde para 
execução da 
ação 

o conhecimento 
quanto à 
residualidade do 
inseticida 

Definição da normatização 
através do Ministério da 
Saúde 

Ministério da 
Saúde 

1º semestre 
de 2015 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração 
ESTADO: Acre 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO_ Izanelda Magalhães, Thayna Holanda 
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

2 Em nível estadual, 
os hábitos dos 
vetores foram 
estudados e 
verificados para 
avaliar a pertinência 
da estratégia de 
mosquiteiros 
impregnados 

A falta da 
normatização 
para 
execução da 
ação por 
parte do 
Ministério da 
Saúde 

Definição de 
normatização 
por parte do 
Ministério da 
Saúde para 
execução da 
ação 

Conhecimentos 
dos hábitos do 
vetor e 
embasamento 
entomológico para 
direcionar as ações 
de controle 

Elaboração de nota técnica 
e normatização para 
execução da ação 

Ministério da 
Saúde 

1º semestre 
de 2015 

 Cobertura 

5 100% das mulheres 
grávidas 
entrevistadas 
responderam haver 
dormido sob o 
mosquiteiro na noite 
anterior 

Não há priorização de grupos específicos para Distribuição e Instalação dos Mosquiteiros Impregnados de Longa 
Duração 

6 Foi relatado pelos 
responsáveis 
entrevistados que 
100% dos menores 
de 5 anos 
responderam haver 
dormido sob o 
mosquiteiro 

Não há priorização de grupos específicos para Distribuição e Instalação dos Mosquiteiros Impregnados de Longa 
Duração 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

 Qualidade 

8 Existem 
procedimentos 
padronizados para 
monitorar os hábitos 
dos vetores e a 
pertinencia da 
estrategia 

A falta da 
normatização 
para 
execução da 
ação por 
parte do 
Ministério da 
Saúde 

Definição de 
normatização 
por parte do 
Ministério da 
Saúde para 
execução da 
ação 

Conhecimentos 
dos hábitos do 
vetor e 
embasamento 
entomológico para 
direcionar as ações 
de controle 

Elaboração de nota técnica 
e normatização para 
execução da ação 

Ministério da 
Saúde 

1º semestre 
de 2015 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Diagnóstico Oportuno e Tratamento  
ESTADO: Acre 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Izanelda Magalhães, Thayna Holanda 
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

 Cobertura 

1 Pelo menos 
80% de todos 
os casos 
dentro do 
estado são 
diagnosticados 
nas primeiras 
48 horas 
(tempo que 
transcorre 
entre o início 
dos sintomas e 
a dispensação 
do tratamento) 

A resistência 
da população 
em fazer o 
diagnóstico 
precoce  

Normatização das 
ações de 
Educação em 
Saúde e 
Mobilização Social 
pelo Ministério da 
Saúde, estados e 
municípios. 

A sensibilização da 
população quanto à 
importância do 
diagnóstico e 
tratamento oportuno  

 ações educativas voltadas 
para o controle da doença. 

Ministério da 
Saúde/PNCM/ 
estados e 
municípios 

Estratégias 
de 
Educação 
em Saúde 
definidas 
pelos 3 
entes 
federativos 
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Estado do Amapá 
 

ESTRATEGIA DE CONTROLE:_Borrifação Residual Intradomiciliar   (Nota: Amapa no realiza) 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Raimundo Jonas Ferreira da Silva, Maria Beatriz Gomes Mendes e Cássio Peterka (Interlocutor 
do Estado). 
ESTRATEGIA DE CONTROLE: Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração 
  

No Critério Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 
critério? 

Que ações 
deve-se 
implementar 
para cumprir o 
critério? 

Qual é o 
produto/ 
resultado de 
cada ação? 

Quais são os 
recursos essenciais/ 
pré-requisitos para a 
implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável por 
cada ação? 

Em que data 
deve-se cumprir 
cada ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

2 A nível 
Estadual, os 
hábitos dos 
vetores 
foram 
estudados e 
verificados 
para validar 
a pertinência 
da estratégia 
de MILDs 

a)Falta de 
normatização, 
b) Falta de equipes 
e/ou estrutura para 
entomologia.  

a)Normatização 
para equipes de 
Entomologia por 
parte do PNCM, 
b) Estruturação 
e fortalecimento 
de equipes. 

Monitoramento 
dos hábitos dos 
vetores e 
validação da 
pertinência da 
estratégia. 

a) Depende do 
PNCM, 

b) Capacitação/atual
ização das 
equipes, estrutura 
física e 
equipamentos 
para montage dos 
laboratórios 
municipais. 

a) Ministério da 
Saúde 

b) IEPA,SESA 
e SEMSA 

a) Depende 
do PNCM, 

b) Dez/2015. 

 Cobertura 

3 Pelo menos 
90% da 
população 
alvo tem 
mosquiteiro 
impregnados 
instalados. 

a) Deficiência na 
aplicação dos 
recursos 
repassados          b) 
Quantitativo de 
pessoal insuficiente 
OBS: Verificado 
somente no 
município de 
Oiapoque 
c) Em relação aos 
02 municípios, é 
necessário que o 

a)  Capacitar e 
recrutar toda a 
equipe de 
endemias para 
o 
monitoramento 
e possíveis 
instalações, 
b) Informações 
oficiais ao 
Estado sobre 
qual era a 
população alvo 

a) Completar a 
instalação dos 
mosquiteiros 
para cumprir a 
meta de 90% de 
cobertura. 

a) Mobilização das 
equipes de Endemias 
dos municípios, 
b)Envio de 
documentação oficial 
por parte do PNCM. 

a) Coordenações 
Estadual e 
Municipais do 
Controle de Malária 
de Oiapoque e Porto 
Grande, 
b) PNCM.  

a) Dezembro/2015 
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No Critério Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 
critério? 

Que ações 
deve-se 
implementar 
para cumprir o 
critério? 

Qual é o 
produto/ 
resultado de 
cada ação? 

Quais são os 
recursos essenciais/ 
pré-requisitos para a 
implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável por 
cada ação? 

Em que data 
deve-se cumprir 
cada ação? 

Estado tenha o 
registro da 
população alvo 
inicial para poder 
afirmar o 
quantitativo atingido 

no início das 
instalações.  

4 80% de 
todos os 
entrevistado
s 
respondera
m haver 
dormido sob 
mosquiteiro 
impregnado 
na noite 
anterior. 

a) Tais 
questionamentos 
não faziam parte do 
relatório de 
monitoramento. 

a) Fazer o 
monitoramento 
seguindo 
corretamente os 
padrões 
estabelecidos 

a) Indicadores 
de uso dos 
MILDs 

a) Recursos Humanos           
b) Transporte e 
alimentação        
 c) Treinamento       
d) Questionários 
seguindo padrões 
estabelecidos.               

a) Coordenações 
Estadual e 
Municipais do 
Controle de Malária 
de Oiapoque e Porto 
Grande.  

a) Dezembro/2015 

5 100% das 
mulheres 
grávidas 
entrevistada
s 
respondera
m haver 
dormido sob 
mosquiteiro 
na noite 
anterior. 

a) Tais 
questionamentos 
não faziam parte do 
relatório de 
monitoramento. 

a) Fazer o 
monitoramento 
seguindo 
corretamente os 
padrões 
estabelecidos 

a) Indicadores 
de uso dos 
MILDs 

a) Recursos Humanos           
b) Transporte e 
alimentação         
c) Treinamento       
d) Questionários 
seguindo padrões 
estabelecidos.               

a) Coordenações 
Estadual e 
Municipais do 
Controle de Malária 
de Oiapoque e Porto 
Grande.  

a) Dezembro/2015 

6 Foi relatado 
pelos 
responsávei
s 
entrevistado
s que 100% 

a) Tais 
questionamentos 
não faziam parte do 
relatório de 
monitoramento. 

a) Fazer o 
monitoramento 
seguindo 
corretamente os 
padrões 
estabelecidos 

a) Indicadores 
de uso dos 
MILDs 

a) Recursos Humanos           
b) Transporte e 
alimentação        
 c) Treinamento       
d) Questionários 
seguindo padrões 

a) Coordenações 
Estadual e 
Municipais do 
Controle de Malária 
de Oiapoque e Porto 
Grande.  

a) Dezembro/2015 
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No Critério Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 
critério? 

Que ações 
deve-se 
implementar 
para cumprir o 
critério? 

Qual é o 
produto/ 
resultado de 
cada ação? 

Quais são os 
recursos essenciais/ 
pré-requisitos para a 
implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável por 
cada ação? 

Em que data 
deve-se cumprir 
cada ação? 

dos menores 
de 5 anos 
respondera
m haver 
dormido sob 
o 
mosquiteiro 
na noite 
anterior. 

estabelecidos.               

 Qualidade 

8 Existem 
procediment
os 
padronizado
s para 
monitorar os 
hábitos dos 
vetores e a 
pertinência 
da estratégia 
de 
mosquiteiros
. 

a)Falta de 
normatização, 
b) Falta de equipes 
e/ou estrutura para 
entomologia.  

a)Normatização 
para equipes de 
Entomologia por 
parte do PNCM, 
b) Estruturação 
e fortalecimento 
de equipes. 

Monitoramento 
dos hábitos dos 
vetores e 
validação da 
pertinência da 
estratégia. 

c) Depende do 
PNCM, 

d) Capacitação/a
tualização das 
equipes, 
estrutura física 
e 
equipamentos 
para montage 
dos 
laboratórios 
municipais. 

c) Ministério da 
Saúde 

d) IEPA,SESA 
e SEMSA 

c) Depende 
do PNCM, 

d) Dez/2015. 
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Estado Amazonas 
 

ESTRATEGIA DE CONTROLE:_Borrifação Residual Intradomiciliar    
ESTADO: Amazonas 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Ricardo Passos e Elder Figueira 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 
Quem é responsável 

por cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

3 100% das 
localidades 
priorizadas 
foram 
borrifadas 4 
vezes ao 
ano. 

Logística 
insuficiente 
para 
deslocamento 
das equipes 
às áreas 
prioritárias 
Realização de 
apenas 3 
ciclos/ano 

Elaboração e 
distribuição de 
cartilhas de CV, 
que abordem 
definição de 
estratégias e 
técnicas de CV; 
 
Aquisição de 
equipamentos de 
CV e peças de 
manutenção para 
distribuição aos 
municípios; 

Adequação do 
número de 
localidades alvo da 
BRI; 
 
Adequação das 
estratégias de CV 
conforme análise 
do gestor 
municipal. 

Novas cartilhas estaduais de 
CV; 
 
Aquisição de equipamentos 
de CV; 
 
Aquisição de veículos 
fluviais; 
 
Aquisição de pick-ups para 
10 municípios; 

FVS/Municípios Primeiro 
semestre de 
2015; 

Má gestão 
dos recursos 
(logísticos, 
financeiros e 
RH) 
disponíveis 
nos 
municípios. 

Capacitação de 
secretários de 
saúde e gerentes 
de endemias; 

Mudança das 
práticas de 
aplicação de 
recursos; 

Apoio político de prefeitos e 
secretários; 

PNCM/FVS/Municípios Visitas 
técnicas aos 
municípios; 
 
Reunião 
anual com 
gerentes de 
endemias; 

4 80% dos 
prédios nas 
localidades 
trabalhadas 
foram 

Alto número 
de recusas 
por parte dos 
moradores 

Troca de 
inseticida, que 
provoque menos 
reações 
toxicológicas 

Maior 
aceitabilidade 
pelos moradores. 

Disponibilidade de inseticida 
para o Estado fazer a 
distribuição aos municípios; 

PNCM/FVS/Municípios Abril de 
2015 
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borrifadas 4 
vezes ao 
ano? 

Capacitação para 
agentes de BRI 
quanto as 
técnicas de 
borrifação, 
calibração e 
manutenção de 
equipamentos 

Qualificação das 
ações e aplicação 
da quantidade 
adequada de 
inseticidas 

Disponibilizar peças de 
reposição aos municípios 
após a capacitação 

FVS/Municípios 2015 -2016 

Capacitação em 
educação em 
saúde para que 
ACS e ACE 
atuem na quebra 
de recusas 

Formação de 
agentes 
mobilizadores 

Adesão das secretarias de 
saúde municipais à 
estratégia de integração 
entre ACS/ACE 

SUSAM/FVS/Municípios 2014-2015 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração 
ESTADO: Amazonas 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Ricardo Passos e Elder Figueira 
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

2 Em nível 
estadual, os 
hábitos dos 
vetores foram 
estudados e 
verificados 
para avaliar a 
pertinencia da 
estratégia? 

Número 
insuficiente de 
agentes 
disponíveis para 
atuar na área de 
entomologia. 

Curso técnico de 
auxiliares de 
Entomologia, 
atendendo a 
Subgerencia de 
Entomologia/FVS, 
SEMSA Manaus e 
municípios da 
região 
metropolitana. 

Maior 
disponibilidade de 
agentes 
capacitados. 

Disponibilidade de 
instrutores, espaço físico e 
materiais entomológicos; 
Cronograma estadual de 
capacitação. 

Fundação de 
Vigilância em 
Saúde/AM 

Primeiro 
semestre de 
2015. 

Falta de 
regulamentação 
da captura de 
vetores 

Elaboração de 
diretrizes técnicas 
por parte do MS; 
Buscar novas 
metodologias 
alternativas à isca 
humana; Rever 
indicadores 
entomológicos 
para 
direcionamento 
das ações de CV 

Norma técnica 
regulamentadora; 
Implementação de 
metodologia 
adequada. 

Avaliação de outras 
metodologias de captura; 
Reorganizar o GT para 
manejo integrado de 
vetores; Reconhecimento 
político/jurídico da 
importância da entomologia 
no PNCM 

Coordenação do 
Programa 
Nacional de 
Controle da 
Malária 

Imediata 

 Cobertura 

3 Pelo menos 
90% da 
população alvo 
tem 
mosquiteiro 
impregnados 

Distribuição sem 
acompanhamento 
adequado por 
parte dos 
municípios. 

Definir municípios 
estratégicos para 
adesão à 
estratégia de 
MILDS, com 
instrumentos 

Melhor adesão por 
parte da 
população, com 
uso regular dos 
mosquiteiros e 
impacto imediato 

Aquisição de mosquiteiros 
impregnados pelo Estado e 
produção de material 
educativo sobre o uso dos 
mosquiteiros; 

Fundação de 
Vigilância em 
Saúde/AM 

Primeiro 
semestre de 
2015. 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

instalados. adequados de 
monitoramento 
desde a entrega 
ao município, 
instalação e 
acompanhamento; 

na redução de 
casos. 

4 80% de todos 
os 
entrevistados 
responderam 
haver dormido 
sob um 
mosquiteiro na 
noite anterior? 

Não foi realizada 
avaliação do uso 
dos mosquiteiros 
pela população. 

Execução do 
Projeto piloto de 
monitoramento 
em 5 municípios 
onde os MILD 
foram implantados 
entre 2012 e 
2014. 

Formulário 
adequado para 
monitoramento de 
MILDS; 
Melhor 
acompanhamento 
da estratégia; 

Definição do instrumento; 
Capacitação de apoiadores 
e ACS para realizar 
avaliação; 

FVS/Municípios 2015/2016 

5 100% das 
mulheres 
grávidas 
entrevistadas 
responderam 
haver dormido 
sob o 
mosquiteiro na 
noite anterior 

6 Foi relatado 
pelos 
responsáveis 
entrevistados 
que 100% dos 
menores de 5 
anos 
responderam 
haver dormido 
sob o 
mosquiteiro 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

 Qualidade 

7 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
os hábitos dos 
vetores e a 
pertinência da 
estratégia. 

Necessita 
definição do nível 
central quanto 
aos 
procedimentos 
entomológicos 

Elaboração de 
diretrizes técnicas 
por parte do MS; 
Buscar novas 
metodologias 
alternativas à isca 
humana; Rever 
indicadores 
entomológicos 
para 
direcionamento 
das ações de CV; 

Norma técnica 
regulamentadora; 
Implementação de 
metodologia 
adequada. 

Avaliação de outras 
metodologias de captura; 
Reorganizar o GT para 
manejo integrado de 
vetores; Reconhecimento 
político/jurídico da 
importância da entomologia 
no PNCM 

Coordenação do 
Programa 
Nacional de 
Controle da 
Malária 

Imediata 

8 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
a qualidade 
física dos 
mosquiteiros 
utilizados pela 
população alvo 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Diagnóstico Oportuno e Tratamento  
ESTADO: Amazonas 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Ricardo Passos e Elder Figueira 
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resulta

do de cada 
ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 
implementação 
de cada ação? 

Quem é responsável por cada 
ação? 

Em que 
data 

deve-se 
cumprir 

cada 
ação? 

 Cobertura 

1 Pelo menos 
80% de todos 
os casos 
dentro do 
Estado são 
diagnósticado
s nas 
primeiras 48h 
(tempo entre o 
início dos 
sintomas e a 
dispensação 
dos 
tratamento) 

Diminuição 
gradual das 
buscas ativas 
realizadas 

Intensificação da 
BA como estratégia 
prioritária nas 
áreas de 
transmissão 

Detecção 
oportuna e 
tratamento 
precoce dos 
casos 

Recursos 
financeiros para o 
deslocamento das 
equipes 

SUSAM/FVS/Municípios 2015 

Baixa 
contribuição de 
ACS na busca 
ativa de casos 

Melhoria da 
integração entre 
ACS e ACE, com 
responsabilização 
dos enfermeiros 
para cobertura de 
áreas 

Aumento da 
coleta com 
diagnóstico de 
baixa 
parasitemia em 
tempo oportuno 

Apoio dos 
gestores de saúde 
para efetivação da 
integração da AP 
e VS 

SUSAM/FVS/Municípios 2015 

Dificuldade de 
acesso ao 
diagnóstico em 
áreas de difícil 
acesso e 
indígenas 

Disponibilização de 
TR para municípios 
e DSEI; Ampliação 
do acesso ao 
diagnóstico com 
distribuição de TR 
em áreas de difícil 
acesso e 
indígenas; 
Instalação de 
laboratórios 
conforme demanda 
dos municípios; 

Ampliação da 
rede de 
diagnóstico 

Capacitação e 
disponibilização 
de TR; 
 
Disponibilização 
de microscópios 
para substituição 
de equipamentos 
com defeitos e 
para instalação de 
novos 
laboratórios; 

PNCM/SESAI/FVS/DSEI/Municípios 2015 
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Estado Maranĥao 
 

ESTRATEGIA DE CONTROLE:_Borrifação Residual Intradomiciliar 
ESTADO: _______________ 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Carlos_Alberto_de Souza_Elson _de_Jesus_Moraes_Costa 

  

No Critério 

Que 
fatorescausaram o 
nãocumprimento 

do critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para cumprir 

o critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data 

deve-se 
cumprir 

cada 
ação? 

1 Foi realizada a 
estratificação da 
população em 
risco a partir da 
carga da doença 
e da 
epidemiologia da 
transmissão e 
condições da 
moradia para 
BRI dentro do 
estado 

Desconhecimento 
da metodologia de 
estratificação dos 
supervisores em 
alguns  municipios 
devido a 
rotatividade na 
função.  

Realizar 
capacitação 
para 
supervisores 
nos 
municipios  
com 
dificuldades. 

Técnicos e 
Supervisores 
capacitados 

Recursos humanos 
Recursos financeiros 

PNCM/ PECM 
/Municípios 

2015 

08 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
os hábitos dos 
vetores 

Falta 
regulamentação e 
normatização das 
atividades 
entomológicas 

Elaborar 
normas e 
procedimento 
padrão junto a 
Coordenação 
Nacional 

 procedimento 
padrão elaborado e  
implantado para 
realização das 
atividades 
entomológicas 

 PNCM/ PECM A ser 
definido 

09 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar a 
residualidade do 
inseticida nas 
área borrifadas? 

 Falta de 
normatização 
oriunda do 
Ministério 

Elaborar 
normas e 
procedimento 
padrão junto a 
Coordenação 
Nacional 

 procedimento 
padrão  
procedimento 
padrão elaborado e  
implantado para 
realização das 
atividades 
entomológicas 

 PNCM/ PECM A ser 
definido 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Diagnóstico Oportuno e Tratamento 
ESTADO:  
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: 
 

No Critério 

Que 
fatorescausaram 

o 
nãocumprimento 

do critério? 

Que açõesdeve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quaissão os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 

cada 
ação? 

 Cobertura 

1 Pelo menos 
80% de todos 
os casos 
dentro do 
estado são 
diagnosticados 
nas primeiras 
48 horas 
(tempo que 
transcorre 
entre o início 
dos sintomas 
e a 
dispensação 
do tratamento) 

Municípios que 
ainda não tem 
laboratório de 
primeiro 
diagnóstico. 
Número elevado 
de casos 
importado de 
Malária no 
Estado. 

Implantar 
laboratórios em 
todos os 
municípios do 
estado. 

Cobertura de 
diagnóstico em 
100% em todo o 
estado 

Recursos humanos 
Recursos financeiros 

As três esferas de 
governo 

2015 
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Estado Mato Grosso 
 

ESTRATEGIA DE CONTROLE:_Borrifação Residual Intradomiciliar    
ESTADO: __ Mato Grosso _____________ 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Coordenadoria de Vigilancia Ambiental e Coordenadoria de Vigilancia epidemiológica /SVS/SES/MT 

 

No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se cumprir 

cada ação? 

1 Foi realizada a 
estratificação 
da população 
em risco a 
partir da carga 
da doença e 
da 
epidemiologia 
da transmissã 
o e condições 
da moradia 
para BRI, 
dentro do 
estado 

a) Desconheciment
o da metodologia 
para 
estratificação 

b) Falta de 
planejamento 
conjunto entre as 
áreas de acordo 
com as diretrizes 
e legislação 
pertinentes ao 
PNCM 

c) Insuficiente 
monitoramento 
das ações 

a) Capacitar 
equipe sobre 
a metodologia 
de 
estratificação 

b) Elaborar 
plano de ação 
em conjunto 
com as áreas 

c) Sistema de 
supervisão 
funcionando e 
monitorament
o das ações 

a) Equipe 
capacitada e 
aplicando 
metodologia 

b) Plano de ação 
elaborado em 
conjunto e 
implantado 

c) Monitoramento 
oportuno e 
cenário da 
doença 
atualizado 

a) Logística ; Equipe 
do PNCM para 
ministrar a 
capacitação  

b) Equipe do PNCM 
para cooperação 
técnica na 
elaboração do 
referido plano 

c) Logística financeira 
para custeio das 
visitas aos 
municípios e 
capacitação de 
técnicos 

a) COVAM E 
COVEPI; 

b) COVAM e 
COVEPI; 

c) COVAM E 
COVEPI; 

a) Maio/2015 
b) Junho/2015 
c) Julho/2015 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se cumprir 

cada ação? 

2 Estudou-se e 
verificou-se os 
hábitos dos 
vetores para 
validar a 
pertinência da 
estratégia 
dentro do 
estado 

a) Ausência de 
normatização 
para realização 
das ações  

b) Falta de 
priorização do 
trabalho realizado 
pela entomologia;  

c) Falta de 
planejamento 
conjunto entre as 
áreas de acordo 
com as diretrizes 
e legislação 
pertinentes ao 
PNCM; 

 

a) Normatizar os 
procedimento
s para 
realização das 
ações de 
entomología;  

b) Capacitar 
equipe sobre 
a vigilância 
entomologica 
e normatizar 
os critérios 
necessários 
para aplicação 
de BRI; 

c) Elaborar plano 
de ação em 
conjunto com 
as áreas 

a) Normas 
elaboradas e 
implantadas  

b) Equipe 
capacitada e 
conhecedora 
da vigilância 
entomológica 

c) Plano de ação 
elaborado e 
implantado 
 

a) Equipe do PNCM  
b) Logistica financeira 

(compra de 
material) 

c) Equipe do PNCM 
para cooperação 
técnica na 
elaboração do 
referido plano 

 

a) PNCM  
b) Equipe do 

PECM; 
c) Equipe do 

PNCM e 
equipe 
PECM; 

 

a) Março/2015 
b) Junho/2015 
c) Maio/2015 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se cumprir 

cada ação? 

3 100% das 
localidades 
priorizadas 
foram 
borrifadas 4 
vezes ao ano 

a) Falta de apoio 
financeiro por 
parte da gestão; 

b) Número de 
agentes 
insuficientes; 

c) Falta de 
conhecimento 
dos 
procedimentos 
de BRI. 

a) Priorização 
da ação por 
parte da 
gestão; 

b) Contratação 
de agentes 
para executar 
o serviço. 

c) Capacitação 
sobre 
controle 
químico 

a) Aumento de 
áreas cobertas 
com BRI; 

b) Agentes 
contratados e 
executando o 
serviço. 

c) Profissionais 
capacitados e 
executando as 
ações de 
forma correta. 

a) Aporte financeiro 
para dar condições 
de execução das 
ações (carro, 
equipamentos, 
insumos, etc.); 

b) Aporte financeiro 
para custeio das 
contratações e 
manutenção das 
mesma – concurso, 
RH capacitado. 

c) Logística, financeiro 
disponível para 
hospedagem, 
alimentação e 
outros 

a) SMS e 
PECM; 

b) SMS e 
PECM. 

c) PECM. 
 

a) Maio/2015 
b) Março/2015 
c) Junho/2015 

4 80% dos 
predios nas 
localidades 
trabalhadas 
foram 
borrifadas 4 
vezes ao ano 

a) Falta de apoio 
financeiro por 
parte da gestão; 

b) Número de 
agentes 
insuficientes; 

c) Falta de 
conhecimento 
dos 
procedimentos 
de BRI. 

a) Priorização 
da ação por 
parte da 
gestão; 

b) Contratação 
de agentes 
para executar 
o serviço. 

c) Capacitação 
sobre 
controle 
químico. 

a) Aumento de 
áreas cobertas 
com BRI; 

b) Agentes 
contratados e 
executando o 
serviço. 

c) Profissionais 
capacitados e 
executando as 
ações de 
forma correta. 

a) Aporte financeiro 
para dar condições 
de execução das 
ações (carro, 
equipamentos, 
insumos, etc.); 

b) Aporte financeiro 
para custeio das 
contratações e 
manutenção das 
mesma – concurso, 
RH capacitado. 

c) Logística, financeiro 
disponível para 
hospedagem, 
alimentação e 
outros 

a) SMS e 
PECM; 

b) SMS e 
PECM. 

c) PECM. 
 

a) Maio/2015 
b) Março/2015 
c) Junho/2015 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se cumprir 

cada ação? 

5 Existe um 
procedimento 
padrão para 
verificar que os 
municípios do 
estado aplicam 
as normas e 
protocolos 
nacionais para 
implementação 
do BRI 

a. Falta de sistema 
de 
monitoramento e 
supervisão das 
ações. 

a. Planejamento 
em conjunto 
com as áreas 
para 
supervisão e 
elaboração 
de sistema 
de 
monitorament
o. 

a. Plano de ação 
elaborado e 
em execução 
e sistema de 
monitoramento 
elaborado e 
implantado. 

a. Aporte financeiro; 
Normas nacionais 
Validadas. 

a. PECM e 
PNCM 

a.  Junho/2015 

6 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
os hábitos dos 
vetores 

a) Falta de 
priorização do 
trabalho 
realizado pela 
entomologia;  

b) Falta de 
planejamento 
conjunto entre 
as áreas de 
acordo com as 
diretrizes e 
legislação 
pertinentes ao 
PNCM; 

c) Ausência de 
normatização 
para realização 
das ações; 

 

a) Capacitar 
equipe sobre 
a vigilância 
entomologica 
e normatizar 
os critérios 
necessários 
para 
aplicação de 
BRI; 

b) Elaborar 
plano de 
ação em 
conjunto com 
as áreas. 

c) Normatizar os 
procedimento
s para 
realização 
das ações de 
entomologia. 

a) Equipe 
capacitada e 
conhecedora 
da vigilância 
entomológica; 

a) Plano de ação 
elaborado e 
implantado; 

b) Normas 
elaboradas e 
implantadas. 

a) Logistica financeira 
(Compra de 
material) 

b) Equipe do PNCM 
para cooperação 
técnica na 
elaboração do 
referido plano; 

c) Equipe do PNCM. 

a) Equipe do 
PECM; 

b) Equipe do 
PNCM e 
equipe 
PECM; 

c) PNCM. 

a) Junho/2015 
b) Maio/2015 
c) Março/2015 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se cumprir 

cada ação? 

7 Existe um 
procedimento 
padrão para 
verificar se os 
municipios do 
estado aplicam 
as normas 
nacionais para 
a 
implementação 
de BRI 

      

8 Abastecimento 
de inseticida 
para borrifação 
nos munícipios 
priorizados 
não 
ultrapassou o 
período de três 
meses 
nenhum dos 5 
anos 

Embora no estado 
não foi verificado o 
desabastecimento 
de inseticida para 
BRI, com a 
implementação da 
planilha de 
Programação de 
Inseticida para 
malaria 

Orientar sobre o 
preenchimento da 
planilha de 
Programação de 
Inseticida para 
malária, 
respeitando os 
fluxos. 

Preenchimento 
correto e em 
tempo hábil da 
planilha de 
Programação de 
Inseticida para 
malária. 

Reunião com os 
Escritórios Regionais 
de Saúde (ERS) para  

Coordenadoria 
de Vigilância 
Ambiental 

Janeiro 2015 
Envio trimestral 
conforme 
solicitação no 
SIES. 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração 
ESTADO: __ Mato Grosso _____________ 
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Coordenadoria de Vigilancia Ambiental e Coordenadoria de Vigilancia epidemiológica /SVS/SES/MT 
  

No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 

cada 
ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

1 Em nível 
estadual, foi feita 
estratificação da 
população em 
risco a partir da 
carga da doença 
e da 
epidemiologia de 
transmissão. 

a-Falta de 
planejamento 
conjunto as partes 
envolvidas para 
implementação 
dos msoquiteiros; 
 

a-Elaborar plano 
de ação e 
monitoramento 
em conjunto com 
as áreas para 
implementação 
dos mosquiteiros; 

 

Mosquiteiros 
instalados de 
acordo com a 
estratificação d 
população em 
risco. 

Aquisição os mosquiteiros 
impregnados; 
Recursos humanos 
capacitados e recurso 
financeiro. 

COVEPI e 
COVAM 

Maio/2015 
 

2 Em nível 
estadual, os 
hábitos dos 
vetores foram 
estudados e 
verificados para 
validar a 
pertinência da 
estratégia de 
mosquiteiros 
impregnados. 

a- Falta de 
normatização  
para execução da 
ação por parte do 
Ministerio da 
Saúde. 
b- Não existe 
equipe capacitada 
nos municípios 
para desenvolver 
a ação; 

a-Resolução da 
questão legal. 
b- fortalecimento 
das equipes 
municipais  

a- Equipe 
capacitada para 
desenvolver o 
estudo 
entomológico para 
validar a 
pertinência da 
estratégia de 
mosquiteiros. 

a-Normatização da ação; 
b- Recurso humano 
capacitados e recurso 
financeiro. 

MS 
COVEPI e 
COVAM 

Março/2015 

 Cobertura 

3 Pelo menos 90% 
da população 
alvo com 
mosquiteiros 
impregnados 
instalados. 

a- A não 
utilização 
de 
MILDS. 

a- Obter os 
MILDS. 

a- Obter os 
MILDS. 

Aquisição os mosquiteiros 
impregnados; 
Recursos humanos 
capacitados; 
Recurso financeiro. 

MS 
COVEPI e 
COVAM 

Maio/2015 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 

cada 
ação? 

 Qualidade 

7 Em nível 
estadual, existe 
um procedimento 
padronizado para 
ensinar o uso 
adequado dos 
mosquiteiros 
pela população 
alvo que os 
possuem.  

A não utilização 
de MILDS. 

Elaborar o 
procedimento 
padronizado. 

A existência do 
procedimento 
padronizado.  

Recursos humanos 
capacitados. 
 

MS 
COVEPI 

Julho/2015 

8 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
os hábitos dos 
vetores e a 
pertinência da 
estratégia de 
mosquiteiros. 

A não utilização 
de MILDS. 

Normatizar a 
captura de 
vetores 
Elaborar  
procedimento 
padronizado para 
monitorar os 
hábitos do 
vetores 

Normatização e 
procedimento 
padronizado 

Normatização 
Recursos humanos 
capacitados. 
. 

MS 
COVAM 

Julho/2015 

9 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar a 
qualidade física 
dos mosquiteiros 
utilizados pela 
população alvo. 

A não utilização 
de MILDS. 

Elaborar o 
procedimento 
padronizado. 

A existência do 
procedimento 
padronizado.  

Recursos humanos 
capacitados. 

MS 
COVEPI 

Julho/2015 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Diagnóstico Oportuno e Tratamento  
ESTADO:  
EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: Coordenadoria de Vigilancia epidemiológica /SVS/SES/MT 
 

No Critério 

Que fatores causaram 
o não cumprimento 

do critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para cumprir 

o critério? 

Qual é o 
produto/resultado de 

cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

 Cobertura 

01 Pelo menos 
80% de todos 
os casos 
dentro do 
estado são 
diagnosticados 
nas primeiras 
48 horas ( 
tempo que 
transcorre 
entre o inicio 
dos sintomas e 
a dispensação 
do tratamento) 

a) Municípios sem 
transmissão de 
casos e/ou baixa 
transmissão sem 
conhecimento sobre 
a doença (população 
– Serviço); 

b)  Fluxo intenso de 
pessoas – estados 
vizinhos. 

a) Capacitação 
e 
sensibilizaçã
o (doença) 
para os 
profissionais  
e ações de 
educação 
em saúde 
para a 
população; 

a) Profissionais 
capacitados e 
sensibilizados  
realizando vigilância da 
doença; População com 
conhecimento sobre a 
doença e atenta aos 
sinais e sintomas. 

a) RH; material 
educativo e 
informativo; manual 
sobre a doença, 
diárias, carros e 
equipamentos. 

a. PECM 
(ERS), 
PNCM e 
SMS 

a. Maio/2015 

 100% dos 
casos de 
plasmodium 
falciparum 
registrados 
dentro do 
estado 
receberam 
ACT como 
tratamento 
(exclui casos 
especiais e 
outros) 

a) Erro de notificação e 
digitação; Ausência 
de análise dos 
dados. 

 

a) Capacitação 
para os 
profissionais  
sobre 
diagnóstico 
e 
tratamento, 
SIVEP 
(notificação, 
digitação e 
análise dos 
dados); 

a) Profissionais 
capacitados 
notificando e análise 
os dados do SIVEP. 

a)  RH, diárias, 
equipamentos, 
logística 
financeira,  
material gráfico. 

a) PECM - 
ERS 

a)  Junho/2015 

  



Planos de ação para nove estados para 2015 

 

47 

Estado do Pará 
 

ESTRATEGIA DE CONTROLE : Borrifação Residual Intradomicilar ESTADO_PARÁ 

 

No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

1 Foi realizada a 
estratificação da 
população em risco a 
partir da carga da doença 
e da epidemiologia da 
transmissão e condições 
da moradia para BRI, 
dentro do estado 

O estado só realiza 
BRI onde têm alta 
transmissão e não 
MILD´s. Realidade 
pouco encontrada 
no estado  

     

2 Estudou-se e verificou-se 
os hábitos dos vetores 
para validar a pertinência 
da estratégica dentro do 
estado 

¹Falta de diretriz 
nacional de captura 
de vetores com 
atração humana. 
²Falta de equipes 
municipais/ 
regionais de 
vigilancia 
entomológica 

¹Formulação de 
dietriz. 
²Formar e 
estruturar 
equipes 
municipais de 
vig. 
entomologica  

¹Existência da 
norma de estudos 
de vetores. 
²Ter equipes 
municipais 

. 
¹Tecnico e politico. 
²Apliar os RH de 
capacitação, recurso 
para estruturar 
laboratório e formação 
de RH 

Ministerio 
da Saúde. 
²Estado/MS 

Curto prazo 
ainda 2013. 
²Final de 2014. 
Em 2015 

 Cobertura 

3 100% das localidades 
priorizadas foram 
borrifadas 4 vezes ao 
ano? 

¹Não considera 
uma boa relação 
custo – benefício 
²Custo elevado  

Não pretende 
realizar 

Não cobrir a área Convencimento da 
relação custo 
beneficio da operação 
ou fonecimento de 
recurso  

Estado Sem prazo 

4 80% dos predios nas 
localidades trabalhadas 
foram borrifadas 4 vezes 
ao ano 

¹Vide ítem 3      



Planos de ação para o fechamento de brechas na implementação das estratégias de controle da malária em nove estados do  Brasil  

 

48 

No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações 
deve-se 

implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

 Qualidade 

7 Existe um procedimento 
padrão para verificar se 
os municipios do estado 
aplicam as normas 
nacionais para a 
implementação de BRI 

Necesita 
entomología 
municipal/regional 
conforme ítem 2 

     

8 Existem procedimentos 
padronizados para 
monitorar os hábitos dos 
vetores 

Necesita 
entomología 
municipal/regional 
conforme ítem 2 

     

9 Existe procedimentos 
padronizados para 
moniitorra a 
residualidade do 
inseticida nas àreas 
borrifadas 

Não têm uma 
padronização de 
método no país 
nem no estado 
(método OMS e 
CDC). 
Não existe uma 
rede de 
monitoramento  

¹Definir o critério 
(padrão). 
²Estruturar a 
rede de 
monitoramento 
(vig. 
entomológica. 

¹Padrão definido. 
²Vig. entomológica 
estruturada 
conforme ítem 2. 

¹Técnico. 
 

¹MS Final de 2015 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração ESTADO: PARA  
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-se 
implementar para 

cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultado de 

cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

2  Em nível 
estadual, os 
hábitos dos 
vetores foram 
estudados e 
verificados para 
validar a 
pertinência da 
estratégia de 
mosquiteiros 
impregnados.  

a) Não existe 
equipe de 
entomología 
nos municipios 
prioritários 
b) Existe 
equipe de 
entomología 
mas há 
proibição legal 
contra a 
captura com 
humanos  

a) Contratar ou 
formar equipe de 
entomología 
b) Resolver a 
proibição legal 
 

a)  Equipe de 
entomología 
contratada/capacitada e  
realizando estudos em 
campo 
b) Restaurada a 
autorização para 
realizar estudos ou 
acordo obtido para uma  
técnica alternativa para 
a captura de espécies 
 

a) Orçamento 
municipal para a 
contratação/ formação 
de pessoal 
b) Discussão nacional 
sobre a proibição / 
negociação de 
técnicas alternativas 
 
 

a) 
Coordenador 
municipal; 
autoridade 
estadual 
b) Autoridade 
nacional 
 

a) Durante 
próximo ciclo 
presupuestario 
municipal 
b) agosto 2015 
 

 Cobertura 

3 Pelo menos 
90% da 
população alvo 
tem MILD 
instalados 

Falta MILD´s Compra de MILD Obter o MILD Recurso financeiro Estado/MS Agosto  de 
2015 

 Qualidade 

8  Vide ítem 2 
BRI 

     

9 Monitorar 
qualidade física 
dos MILD 

Não há 
instrumento 
para avaliação 
física dos MILD 

Padronizar um 
instrumento de 
avaliação física dos 
MILD 

Existência de 
instrumento de 
avaliação  

Recurso técnico MS Agosto 2015 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Diagnóstico Oportuno e Tratamento ESTADO: PARA  
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o não 

cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-se 
implementar para 
cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para 

a 
implementação 
de cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que data 
deve-se cumprir 

cada ação? 

 Cobertura 

1 Diagnóstico em 
até 48h em 80% 
dos casos 

¹Não se realiza 
busca ativa em 
locais de difícil 
acesso (garimpo, 
área indígena, 
assentamentos e 
áreas de 
extração de 
palmito e 
madeira) período 
chuvoso.  

¹Veiculos adaptados 
para região,  recurso 
financeiro 
(deslocamento e 
diárias) 

Veículos e recursos  Recursos 
financeiros.  

Estado/MS Agosto de 2015.. 
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Estado de Rondonia 
 

ESTRATEGIA DE CONTROLE _ Borrifação Residual Intradomiciliar _ESTADO_RODONIA_ 
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-se 
implementar para 
cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultad
o de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

1 Foi realizada 
a 
estratificação 
da 
população 
em risco a 
partir da 
carga da 
doença e da 
epidemiologi
a da 
transmissão 
e condições 
da moradia 
para BRI, 
dentro do 
estado 

a. Os  
municípios 
não realizam 
o 
planejamento 
para as ações 
de BRI. 

b. Falta de 
capacitação 
dos 
coordenadore
s municipais 
para 
elaboração da 
estratificação.
. 

a. Solicitar 
planejamento anual  
incluindo a 
estratificação das 
localidades 
prioritárias 

b. Capacitar os 
coordenadores 
municipais 

a. Planejamento 
implantado  

b. Capacitação 
realizada dos 
coordenadores 
municipais 

a. Reunião em conjunto 
entre coordenação 
estadual da malária,  
GRS e municípios  
com a avaliação e 
planejamento. 

b. Realizar oficinas para 
capacitação dos 
coordenadores 
municipais 

a. Coordenador 
municipal e 
coordenação 
estadual 

b. Coordenação 
estadual 

a. Período anual 
durante a 
reunião de 
avaliação 
estadual, 
Novembro/201
5 

b. Novembro/201
5 

2 Estudou-se e 
verificou-se 
os hábitos 
dos vetores 
para validar 
a pertinência 
da estratégia 
dentro do 
estado 

a. Os estado 
possui 
pessoal de 
entomologia 
mas falta 
normatização  
para 
execução da 
atividade   

a. Elaborar a 
normatização 

a. Norma 
elaborada e 
implantada. 

a. Planejamento Em 
nívelnacional sobre a 
normatização das 
ações entomologias  

  

a. Coordenação 
nacional 

  

 a) A definir 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-se 
implementar para 
cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultad
o de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

 Cobertura 

3 100% das 
localidades 
priorizadas 
foram 
borrifadas 4 
vezes ao 
ano? 

a. RH 
insuficiente  
para cumprir 
os ciclos; 

b. Veículos em 
números 
insuficiente 
ou 
desviados 
para outras 
ações; 

a. Contratar agente 
de controle de 
endemias ACE e 
não permitir o 
desvio de função 

b. Adquirir veículos 
e estabelecer 
medidas para 
manutenção dos 
veículos nas 
atividades de BRI 

a. ACE 
contratado e 
atuando no 
controle da 
malária 

b. Veículos 
adquiridos à 
disposição das 
atividades de 
controle da 
malária 

a. Gestor municipal 
contratar  ACE de 
acordo com a 
necessidade; 

b. Gestor municipal 
adquirindo carros 
conforme 
necessidade 

a. Secretário  
municipal 

b. Secretário  
municipal 

 

a. A definir 
b. A definir 

 

4 80% das 
moradias 
nas 
localidades 
trabalhadas 
foram 
borrifadas 4 
vezes ao ano 

a) RH 
insuficiente  
para cumprir 
os ciclos; 

b) Veículos em 
números 
insuficientes 
ou 
desviados 
para outras 
ações; 

c) Falta de 
qualidade da 
atividade de 
BRI 

d) Recusa na 
ação de BRI. 

a. Contratação de 
Agente de 
controle de 
endemiasACE e 
não permitir o 
desvio de função 

b. Aquisição de 
veículos e 
estabelecer 
medidas para 
manutenção do 
veículos nas 
atividades de 
BRI 

c. Capacitar/Atualiz
ar os ACE 
envolvidos nas 
atividades 

d. Ações 
educativas 

a) ACE 
contratado e 
atuando no 
controle da 
malária 

b) Veículos 
adquiridos a 
disposição das 
atividades de 
controle da 
malária 

c) ACE 
realizando as 
atividades de 
BRI dentro da 
técnica 
estabelecida 

d) Ações  
educativas 
executadas 
contempladas 
com BRI 

a. Gestor municipal 
contratar  ACE de 
acordo com a 
necessidade; 

b. Gestor municipal 
adquirindo carros 
conforme 
necessidade  

c. Oficinas para 
capacitação/Atualiza
ção para ACE na 
estratégia de BR 

d. Oficinas para 
capacitação/ 
Atualização em 
ações educativas 
para as atividades  
de BRI I 

a) Secretário  
municipal 

b) Secretário  
municipal 

c) Coordenação 
estadual e 
municipal 

d) Coordenação 
estadual e 
municipal 

 
 
 

a) A definir 
e) b) A definir 
f) c) 2015 
g) d) 2015 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-se 
implementar para 
cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultad
o de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

 Qualidade 

6 Existe um 
abasteciment
o suficiente 
de 
equipamento
s de 
proteção de 
BRI nos 
municípios 
prioritários 

a) Falhas em 
processo 
licitatório 

b) Falhas no 
planejament
o na 
aquisição de  
EPI 

a) Realizar as 
solicitações para 
aquisição de EPI 
com a 
antecedência 
necessária para 
corrigir possíveis 
falhas no 
processo de 
aquisição 

b) Solicitar aos 
municípios que 
incluam em seus 
planos de controle 
da malária, a 
necessidade de 
EPI e estabelecer 
uma rotina na 
solicitação 

a) Aquisição de  
EPI realizada 
em tempo 
hábil 

b) Municípios 
contemplados 
com os EPI 
necessários 
para a 
realização BRI 

 

a) A equipe técnica 
necessária para 
acompanhar o 
processo de 
aquisição 

b) Gestor comprar EPI 
em tempo hábil  

a) Programa 
Estadual do 
Controle da 
Malária - 
PECM 

b) Programa 
Municipal  de 
Controle da 
Malária - 
PMCM 

a) Março de 
cada ano 

b) Março de 
cada ano 

7 Existe um 
procediment
o padrão 
para verificar 
se os 
municipios 
do estado 
aplicam as 
normas 
nacionais 
para a 
implementaç
ão de BRI 

a) Não existe 
instrumento 
padronizado 
para 
avaliação da  
ação de BRI 

b) Número 
insuficiente 
de técnicos 
envolvidos 
na ação de 
supervisão 

c) Veículos 
suficientes 

a) Elaborar 
instrumento para 
avaliação 
padronizadas das 
ações de BRI 

b) Aumentar o 
número de 
técnicos 
envolvidos na 
ação de 
supervisão 

c) Veículos em 
número suficiente 
para a realização 

a) Instrumento 
elaborado e 
utilizado nas 
ações de 
supervisão das 
atividades de 
BRI 

b) Número de 
técnicos 
suficientes 
realizando as 
ações de 
supervisão 

c) Veículos em 

a) Revisar instrumento 
que esta sendo 
elaborado pelo 
Ministério 

b) Remanejar técnicos 
para a coordenação 
estadual 

c) Adquirir veículos 
para a coordenação 
estadual 

a) Coordenaçã
o nacional da 
malária e 
coordenação 
estadual da 
malária  

b) Coordenaçã
o estadual 
da malária 

c) Coordenaçã
o estadual 
da malária 

 

a) Março/2015 
b) Março/2015 
c) A definir 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-se 
implementar para 
cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultad
o de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada ação? 

Em que data 
deve-se 

cumprir cada 
ação? 

para 
desenvolver 
as ações de 
supervisões 

da atividade de 
supervisão   

número 
suficiente para 
a realização da 
atividade de 
supervisão 

8 Existem 
procediment
os 
padronizado
s para 
monitorar os 
hábitos dos 
vetores 

a) Não  
existem 
normatizaçã
o  quanto 
ao 
monitorame
nto dos 
hábitos de 
vetores 

a) Normatizar as 
ações 
entomológicas  

a) Normas e 
diretrizes para 
execução das 
atividades da 
entomologia  

a) Elaborar e 
regulamentar as 
atividades das 
equipe de 
entomologia 

a) Coordenaçã
o nacional da 
malária 

a) A definir 

9 Existem 
procediment
os  
padronizado
s para 
monitorar a 
residualidade 
do inseticida 
nas áreas 
borrifadas 

a) Não  existe 
normatizaçã
o  quanto ao 
monitorame
nto dos 
hábitos de 
vetores 

a) Normatizar as 
ações 
entomológicas  

a) Normas e 
diretrizes para 
execução das 
atividades da 
entomologia  

a) Elaborar e 
regulamentar as 
atividades das 
equipe de 
entomologia 

a) Coordenaçã
o Nacional 
da Malária 

a) A definir 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Mosquiteiros Impregnados ESTADO: RONDONIA  
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é responsável 
por cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

2 Em nível 
estadual os 
hábitos dos 
vetores foram 
estudados e 
verificados 
para validar a 
pertinência da 
estratégia de 
mosquiteiros 
impregnados 

a) Não  existe 
normatização  
quanto ao 
monitorament
o dos hábitos 
de vetores 

a) Normatizar as 
ações 
entomológicas 

a) Normas e 
diretrizes para 
execução das 
atividades da 
entomologia 

a) Elaborar e 
regulamentar as 
atividades das 
equipe de 
entomologia 

a) Coordenação 
nacional da 
malária 

a) A definir 

 Cobertura 

3 Pelo menos 
90% da 
população alvo 
tem 
mosquiteiros 
impregnados 
instalados 

a) RH 
insuficiente  
para a 
atividade de 
instalação; 

b) Veículos em 
números 
insuficiente 
ou desviados 
para outras 
ações; 

c) Atraso na 
aquisição de 
materiais 
necessários 
a instalação 
dos 
mosquiteiros 

a) Contratar 
agente de 
controle de 
endemiasACE e 
não permitir o 
desvio de 
função 

b) Adquirir 
veículos e 
estabelecer 
medidas para 
manutenção 
dos veículos 
nas atividades 
de BRI 

c) Realizar a 
aquisição dos 
materiais para a 

a) ACE contratado 
e atuando no 
controle da 
malária 

b) Veículos 
adquiridos a 
disposição das 
atividades de 
controle da 
malária 

c) Materiais para 
instalação 
adquiridos 

a. Gestor 
municipal 
contratar  
ACE de 
acordo com a 
necessidade; 

b. Gestor 
municipal 
adquirindo 
carros 
conforme 
necessidade  

c. Gestor 
municipal 
adquirindo 
materiais 
conforme 
neces      

a. Secretário  
municipal 

b. Secretário  
municipal 

c. Secretário  
municipal 

  
 

a) A definir 
b) A definir 
c)  A definir 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é responsável 
por cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

instalação  sidade  

5 100%  das 
mulheres 
grávidas 
entrevistadas 
responderam 
haver dormido 
sob o 
mosquiteiro na 
noite anterior 

a) O instrumento 
utilizado para 
o 
monitorament
o do uso de 
mosquiteiro 
não 
contempla 
população 
especifica 

a) Incluir a variável 
mulher grávida 
no formulário 

a) Formulário com 
a variável 
incluída e sendo 
utilizado no 
monitoramento 

a) Alterar e 
reproduzir os 
novos formulários 

a) Coordenação 
estadual e 
municipal 

a. A 
definir 

6 Foi relatado 
pelos 
responsáveis 
entrevistados 
que 100% dos 
menores de 5 
anos 
responderam 
haver dormido 
sob o 
mosquiteiro na 
noite anterior 

a) O instrumento 
utilizado para 
o 
monitorament
o do uso de 
mosquiteiro 
não 
contempla 
população 
especifica 

a) Incluir a variável 
menores de 5 
anos no 
formulário 

a) Formulário com 
a variável 
incluída e sendo 
utilizado no 
monitoramento 

a) Alterar e 
reproduzir os 
novos formulários 

 

a) Coordenação 
estadual e 
municipal 

a) A definir 

 Qualidade 

7 
 

A nível 
Estadual, 
existe um 
procedimento 
padronizado 
para educar e 
monitorar a 
utilização 

 a) Não existe 
equipe de 
Educação em 
Saúde no Estado 

 b) Não está 
sendo utilizado o 
formulário padrão 
para o 

 a) Utilizar a equipe 
técnica do 
programa estadual 
da malaria para 
realizar ações 
educativa e 
monitoramento de 
mosquiteiros, 

a)Ações de 
educação de 
educação e saúde e 
monitoramento de 
MILDs 
realizadas.Equipe 
municipais 
capacitadas 

a)Equipes das 
Coordenação 
Estaduais e 
Municipais envolvidas 
nas ações  
b)Reproduzir 
formulário para 
monitoramento 

a)Coordenação 
Estadual e Municipal 
b)Coordenação 
Estadual e Municipal 

a) A definir 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é responsável 
por cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

adequada dos 
mosquiteiros 
pelas famílias 
que os 
possuem 

monitoramento 
do uso do 
mosquiteiro 

Capacitar equipes 
municipais para 
essa atividade  

 b)Utilizar 
instrumento 
padronizado para o 
monitoramento 

b)Ação de 
monitoramento 
padronizado 

8 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
os hábitos dos 
vetores e a 
pertinência da 
estratégia de 
mosquiteiros 

a) Não  existe 
normatização  
quanto ao 
monitorament
o dos hábitos 
de vetores 

a) Normatizar as 
ações 
entomológicas 

a) Normas e 
diretrizes para 
execução das 
atividades da 
entomologia 

a) Elaborar e 
regulamentar as 
atividades das 
equipe de 
entomologia 

a) Coordenação 
nacional da 
malária 

a) A definir 

9 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
a qualidade 
física dos 
mosquiteiros 
utilizados pela 
população alvo 

a) Existe 
instrumento 
que 
contempla a 
informação 
sobre a 
qualidade 
física do 
mosquiteiro, 
mas não está 
sendo 
utilizado 

a) Utilizar o 
instrumento 
existente 

a) Monitoramento 
da qualidade 
física de 
mosquiteiro 
padronizado 

a) Reproduzir 
formulário 

a) Coordenação 
estadual da 
malária 

a) A definir 

 
  



Planos de ação para o fechamento de brechas na implementação das estratégias de controle da malária em nove estados do  Brasil  

 

58 

ESTRATEGIA DE CONTROLE: Diagnóstico Oportuno e Tratamento ESTADO: RONDONIA  
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-se 
implementar para 

cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que data 
deve-se 
cumprir 

cada ação? 

 Cobertura 

1 Pelo menos 
80% de todos os 
casos dentro do 
estado são 
diagnosticados 
nas primeiras 48 
horas ( tempo 
que transcorre 
entre o inicio 
dos sintomas e 
a dispensação 
do tratamento) 

c) A banalização 
da doença  
por parte da 
população   

  

b) Ações de 
educação em 
saúde 

a)A procura do 
diagnostico num 
período mais curto 

a)Utilizar agentes 
comunitários de saúde 
e agente de endemias 
na divulgação da 
doença. 

a)Coordenação 
estadual e e 
coordenação 
municipal 

a) 2015 
 

 Qualidade 

5 Em nível 
estadual, existe 
um sistema para 
monitorar a 
qualidade de 
teste rápidos 
segundo as 
diretrizes 
nacionais 

a) Não foi 
adotado 
procedimento 
para monitorar 
a qualidade 
dos testes 
rápidos 

a) Nos municípios 
contemplados 
com testes 
rápidos, 
capacitar os 
coordenadores 
para o 
monitoramento 
da qualidade 
desta ferramenta 
 

a) Testes rápidos 
monitorados 

a) Utilizar técnicos do 
LACEN para 
implantar as 
diretrizes de 
monitoramento 
dos municípios 

a) Coordenação 
estadual de 
malária, 
LACEN e 
coordenação 
municipal 

a) janeiro 
2015 

6 Em nível 
estadual, existe 
um sistema 
padronizado 
para monitorar o 

a) Não foi 
adotado 
procedimento 
padronizado 
para monitorar  

a) Criar 
instrumento 
padronizado 
para monitorar  
a distribuição, 

a) Testes rápidos 
monitorados 
através de 
instrumentos 
padronizados 

a) Elaboração do 
instrumento por  
técnicos do 
LACEN e 
coordenação 

a) Coordenação 
estadual de 
malária e , 
LACEN 

a) Março 
2015 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o não 
cumprimento do 

critério? 

Que ações deve-se 
implementar para 

cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que data 
deve-se 
cumprir 

cada ação? 

cumprimento 
das diretrizes 
nacionais de 
distribuição, 
transporte e 
armazenamento 
de reagentes, 
testes rápidos e 
outros insumos 
essenciais para 
o diagnostico 

a distribuição, 
transporte e 
armazenament
o de reagentes 
e testes 
rápidos 

transporte e 
armazenamento 
de testes 
rápidos. Os 
reagentes e 
insumos 
utilizados no 
diagnóstico  são 
adquiridos 
diretamente pelo 
município. 

estadual do 
Programa da 
Malária 

8 Em nível 
estadual, existe 
um programa de 
capacitação e 
supervisão 
continua de 
pessoal que 
realizam testes 
rápidos 

a) Dificuldade do 
LACEN em 
realizar 
supervisão 
dos servidores 
capacitados 
na utilização 
do teste rápido 

a) Cumprir o 
cronograma de 
supervisão 
estabelecido em 
planejamento 

a) Pessoal 
capacitado em 
teste rápido  
supervisionado 

a) Pagamento de 
diárias e 
disponibilidade de 
um veiculo para 
realização da 
supervisão 

a) LACEN a) Março 
2015 

 Tratamento 

9 100% dos casos 
de plasmodium 
falciparum 
registrados dentro 
do estado 
receberam ACT 
como tratamento 
(exclui casos 
especiais e 
outros) 

a) Erro na 
digitação do 
esquema de 
tratamento  

a) Criticar o banco 
de dados, 
identificar o 
servidor que 
está  errando na 
alimentação do 
SIVEP e orientar 
o servidor 

a) Informação 
detratamento 
de falciparum 
correta 

a) Avaliação das 
informações do 
SIVEP e 
estabelecer uma 
rotina dos 
servidores que a 
digitação 

a) Coordenação 
estadual de 
malária, 
coordenação 
municipal de 
malária 

a)  janeiro 
2015 
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Estado de Roraima 
 

ESTRATEGIA DE CONTROLE:_Borrifação Residual Intradomiciliar   ESTADO: RORAIMA EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO: 
IRISÂNGELA BRITO OLIVEIRA, EDUARDO SAAD E JOANA CLAUDETE SCHUERTZ.  

 
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data 

deve-se 
cumprir 

cada 
ação? 

2 Estudou-se e 
verificou-se os 
hábitos dos 
vetores para 
avaliar a 
pertinência da 
estratégia 
dentro do 
estado 

Falta de 
normatização 
das atividades 
de 
entomologia; 
Problemas de 
logística; 

Legalização dos 
procedimentos 
entomológicos; 
Pactuar ações em 
parcerias com os 
municípios; 

Desenvolvimento 
legal das atividades 
entomológicas; 
Maior integração, 
melhoria na 
qualidade da 
informação e do 
desenvolvimento 
operacional; 

Comprometimento dos 
gestores municipais e 
estaduais; 
 
Integração dos setores; 
Planejamento em nível 
estadual e municipal; 

Núcleo de 
Entomologia; 
 
Núcleo Estadual e 
Municipal de 
Malária  
 
 

Segundo 
semestre 
de 2015 

3 100% das 
localidades 
priorizadas 
foram 
borrifadas 04 
vezes ao ano 

A pactuação foi 
elaborada 
levando em 
consideração 
somente o 
número de 
prédios e não 
as localidades 
prioritárias. 

Estratificação e 
atualização das 
localidades 
prioritárias. 

Obter uma análise 
mais precisa da 
situação da 
cobertura da 
borrifação 
intradomiciliar; 
Redução dos casos 
de malária; 

Planejamento; 
Comprometimento da gestão 
municipal e estadual; 
 

Núcleo Estadual e 
Municipal de 
Malária  
 

Segundo 
semestre 
de 2015 

8 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
os hábitos dos 
vetores 

Não possuir um 
procedimento 
padrão. 

Aguardar as 
normas técnicas 
do Ministério da 
Saúde, devido ao 
problema da 
captura por 
humano.    

Obter um 
procedimento 
padronizado para 
monitorar os hábitos 
dos vetores. 

Definição  do Ministério da 
Saúde para normatizar as 
atividades entomológicas para 
monitoramento dos hábitos 
vetoriais.   

Ministério da 
Saúde. 

A ser 
definido 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Mosquiteiros Impregnados de Longa Duração ESTADO: RORAIMA EQUIPE QUE DESENVOLVE O PLANO_ 
IRISÂNGELA BRITO OLIVEIRA, EDUARDO SAAD E JOANA CLAUDETE SCHUERTZ.  

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

2 Em nível 
estadual, os 
hábitos dos 
vetores foram 
estudados e 
verificados para 
avaliar a 
pertinência da 
estratégia de 
mosquiteiros 
impregnados. 

Dificuldades no 
desenvolvimento 
de atividades 
entomológicas. 

É necessária a 
normatização da 
captura de 
anofelinos 
adultos e o 
fortalecimento 
das equipes de 
entomologia para 
realizar estudos 
de hábitos dos 
vetores.  

Legalização das 
atividades 
entomológicas 
para realização de 
forma contínua. 

Definição por parte  do 
Ministério da Saúde para 
legalização das atividades 
entomológicas; 
Capacitação de RH; 
Aquisição de equipamentos;  

Ministério da 
Saúde; 
Estado; 
Municípios. 

A ser 
definido 

 Cobertura 

4 80% de todos os 
entrevistados 
responderam 
haver dormido 
sob um 
mosquiteiro 
impregnado na 
noite anterior 

Não houve 
monitoramento
. 

Parceria com  a 
Atenção Básica 
para a realização 
das entrevistas.  

Melhorar a 
informação em 
relação ao uso e 
adesão dos MILD. 

Parceria entre o Núcleo de 
Controle da Malária e 
Atenção Básica/ACS. 

Núcleo de 
Controle da 
Malária, Atenção 
Básica  e 
Municípios. 
 
 

Primeiro 
semestre 
2015 

5 100% das 
mulheres grávidas 
entrevistadas 
responderam 
haver dormido 
sob o mosquiteiro 
na noite anterior 

Não houve 
monitoramento
. 

Parceria com  a 
Atenção Básica 
para a realização 
das entrevistas.  

Melhorar a 
informação em 
relação ao uso e 
adesão dos MILD. 

Parceria entre o Núcleo de 
Controle da Malária e 
Atenção Básica/ACS. 

Núcleo de 
Controle da 
Malária, Atenção 
Básica  e 
Municípios. 
 
 

Primeiro 
semestre 
2015 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

6 Foi relatado pelos 
responsáveis 
entrevistados que 
100% dos 
menores de 5 
anos 
responderam 
haver dormido 
sob o mosquiteiro 
na noite anterior 

Não houve 
monitoramento
. 

Parceria com  a 
Atenção Básica 
para a realização 
das entrevistas.  

Melhorar a 
informação em 
relação ao uso e 
adesão dos MILD. 

Parceria entre o Núcleo de 
Controle da Malária e 
Atenção Básica/ACS. 

Núcleo de 
Controle da 
Malária, Atenção 
Básica  e 
Municípios. 
 
 

Primeiro 
semestre 
2015 

 Qualidade 

7 Em nível 
estadual, existe 
um procedimento 
padronizado para 
educar e 
monitorar a 
utilização 
adequada dos 
mosquiteiros 
pelas famílias 
que os possuem    

Em nível 
estadual não 
existe uma 
equipe 
especifica de 
educação e 
mobilização em 
saúde para 
educar os 
usuários dos 
MILDS 

É necessária a 
criação e 
capacitação de 
uma equipe para 
essa finalidade.  

Obter uma equipe 
treinada capaz de 
monitorar a 
utilização dos 
mosquiteiros e 
educar seus 
usuários. 

Capacitação; 
RH (ACS – parceria com 
Atenção Básica).  

Núcleo de 
Controle da 
Malária; 
Municípios; 
Atenção Básica; 
PNCM  

A definir 

9 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar a 
qualidade física 
dos mosquiteiros 
utilizados pela 
população alvo 

Não há um 
procedimento 
padronizado 
para avaliar a 
qualidade física 
dos 
mosquiteiros 

Utilização do 
instrumento de 
monitoramento 
do uso dos 
MILDs; 
Parcerias com 
Atenção Básica 
para realização 
do 
monitoramento.  

Verificar a situação 
do uso dos MILDS. 

 
Instrumento de 
monitoramento; 
Parcerias (Estado, Município 
e Atenção Básica); 

Núcleo de 
Controle da 
Malária; 
Municipios; 
Atenção Básica; 

Primeiro 
semestre 
2015 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Diagnóstico Oportuno e Tratamento ESTADO: RORAIMA 
EQUIPO QUE DESARROLLA EL PLAN: IRISÂNGELA BRITO OLIVEIRA, EDUARDO SAAD E JOANA CLAUDETE SCHUERTZ.  
 

No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

 Cobertura 

1 Pelo menos 
80% de todos 
os casos dentro 
do estado são 
diagnosticados 
nas primeiras 
48h (tempo que 
transcorre entre 
o início dos 
sintomas e a 
dispensação do 
tratamento) 

A maioria dos 
casos 
diagnosticados 
é de busca 
passiva; 
Falta de 
postos de 
plantão aos 
finais de 
semana.  

Direcionar 
conforme 
estratificação, as 
ações de busca 
ativa; 
Avaliar a 
possibilidade de 
criar um  sistema 
de unidade 
sentinela para 
malária nos finais 
de semana. 

Maior cobertura nas 
localidades com 
alta transmissão de 
malária; 
 

Estratificação das localidades 
prioritárias para 
intensificação da busca ativa; 
RH (microscopistas). 
 

Núcleo de 
Controle da 
Malária e 
Municípios; 

Primeiro 
semestre de 
2015. 

 Qualidade 

5 Em nível 
estadual, existe 
um 
procedimento 
para monitorar 
a qualidade dos 
testes rápidos 
segundo as 
diretrizes 
nacionais 

Não existe. 
 

Criar um 
instrumento  e 
fazer um plano 
piloto com os 
município de Boa 
Vista para 
monitorar o uso 
dos testes 
rápidos.  

Avaliar a 
confiabilidade dos 
diagnósticos feitos 
através dos testes 
rápidos. 

Testes disponíveis; 
Parceria com o município de 
Boa Vista;  

Núcleo de 
Controle da 
Malária 
Município de Boa 
Vista 
LACEN 

Primeiro 
semestre de 
2015. 

6 Em nível 
estadual existe 
um processo 
padronizado 
para monitorar 
o cumprimento 

O estado não 
possui um 
processo com 
tal finalidade. 

Criar um 
instrumento  para 
que o LACEN 
juntamente com 
os municípios 
desenvolva  um 

Obter um 
instrumento que 
possa monitorar o 
cumprimento das 
diretrizes nacionais 
a cerca da 

Criar parcerias entre o 
LACEN e os municípios para 
o cumprimento das diretrizes 
nacionais.  

Municípios; 
LACEN; 
Núcleo de 
Controle da 
Malária 

Primeiro 
semestre de 
2015. 
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No Critério 

Que fatores 
causaram o 

não 
cumprimento 
do critério? 

Que ações deve-
se implementar 
para cumprir o 

critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quais são os recursos 
essenciais/pré-requisitos 
para a implementação de 

cada ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data deve-
se cumprir 
cada ação? 

das diretrizes 
nacionais de 
distribuição, 
transporte e 
armazenamento 
de reagentes, 
testes rápidos e 
outros insumos 
essenciais para 
o diagnóstico.  

processo 
padronizado para 
monitorar o 
cumprimento de 
tais diretrizes. 

distribuição, 
armazenamento e 
transporte dos 
reagentes e testes 
rápidos. 
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Estado de Tocantins 
 

ESTRATEGIA DE CONTROLE:_ Borrifação Residual Intradomiciliar  ESTADO: TOCANTINS       
 

No Critério 

Que 
fatorescausaram o 
nãocumprimento 

do critério? 

Que açõesdeve-se 
implementar para 
cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quaissão os 
recursos 

essenciais/pré-
requisitos para a 

implementação de 
cada ação? 

Quem é 
responsável 

por cada 
ação? 

Em que 
data 

deve-se 
cumprir 

cada 
ação? 

 Fase de investigação dos 3 últimos anos 

2 Estudou-se e 
verificou-se os 
hábitos dos 
vetores para 
validar a 
pertinência da 
estratégia 
dentro do 
estado 

 Insuficiência de 
RH na área 
técnica de 
entomologia; 

 Insuficiência de 
veículo para 
levantamentos e 
monitoramentos 
entomológicos. 

 Solicitar ao RH o 
redimensionamento 
de Recursos 
humanos (biólogos 
em saúde) para a 
área de vigilância 
epidemiológica das 
doenças transmitida 
por vetores e 
zoonoses; 

  Priorizar veículo 
para realização da 
atividade 

 Fortalecimento da 
área técnica com 
mais RH; 

 Validação da 
estratégia de 
borrifação; 

 RH 

 Veículo 

  

 RH da 
Secretaria; 

 Área técnica 
de 
entomologia e 
operações de 
campo e 
insumos 
estratégicos; 

2015 

 Qualidade 

9 Existem 
procedimentos 
padronizados 
para monitorar 
a 
residualidade 
do inseticida 
nas áreas 
borrifadas 

 Insuficiência de 
RH na área 
técnica de 
entomologia; 

  

 Dar seguimento ao 
monitoramento  

 Monitoramento da 
residualidade 

 Capacitação; 

 Equipamentos e 
insumos 

 Coordenação 
de doenças 
vetoriais e 
controle de 
zoonoses 

2015 
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ESTRATEGIA DE CONTROLE: Diagnóstico Oportuno e Tratamento ESTADO: TOCANTINS 
 

No Critério 

Que 
fatorescausaram 

o 
nãocumprimento 

do critério? 

Que açõesdeve-se 
implementar para 

cumprir o critério? 

Qual é o 
produto/resultado 

de cada ação? 

Quaissão os recursos 
essenciais/pré-

requisitos para a 
implementação de cada 

ação? 

Quem é 
responsável por 

cada ação? 

Em que 
data 

deve-se 
cumprir 

cada 
ação? 

 Tratamento 

9 100% dos 
casos de P. 
falciparum 
registrados 
dentro do 
Estado 
receberam 
ACT como 
tratamento 
(exclui casos 
especiais e 
outros) 

 Inconsistência 
nas fichas de 
notificação 
(completitude) 
e/ou erro na 
digitação da 
ficha de 
notificação  

 Capacitar as 
equipes de saúde 
municipais sobre 
preenchimento 
correto e completo 
da ficha de 
notificação/investiga
ção e utilização do 
SIVEP-Malária; 

 Divulgação e 
distribuição do 
folheto: 
ORIENTAÇÕES 
PARA O 
PREENCHIMENTO 
DO SIVEP-
MALÁRIA. 

 Preenchimento 
correto e 
complete da 
ficha; 

 Regularidade e 
periodicidade 
no envio das 
informações 

 Equipamentos de 
informática  

 Áreatécnica da 
malaria; 

 Secretarias 
municipais de 
saúde. 

2015 

 

 
 
 
 
 
 


