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Definir prioridades de pesquisa dirigidas pelo país para o 
controlo e eliminação da malária

Descrição 
O Projeto PMI Insights fundado pela Iniciativa 
do Presidente dos Estados Unidos contra a 
Malária (PMI), desenvolveu um amplo processo 
de consulta às dos partes interessadaos para 
identificar lacunas de evidências na estratégia e 
diretrizes contra a malária e para definir um 
conjunto de prioridades de pesquisa 
operacional (PO) e avaliação do 
programa (AP) dirigidas pelos países 
para tratar das lacunas. O objetivo global desta 
iniciativa era promover o alinhamento das áreas 
de busca de prioridades identificadas pelos 
programas nacionais contra a malária (PNCM) 
e partes interessadas com prioridades as 
agências de funanciamento, o que permitia, assim, uma abordagem mais coordenada e impactante nas decisões de 
investimento de pesquisa.

Os principais temas que surgiram do processo de priorização da pesquisa foram: 

1. PNCM necessitam de mais evidência sobre a eficácia e rentabilidade de diferentes intervenções e de pacotes 
de intervenções para orientar a programação e a adaptação subnacional das intervenções;

2. Evidências  sobre estratégias efetivas para alcançar e manter uma elevada abrangência das principais intervenções 
contra a malária é uma prioridade para os PNCM; 

3. Os desafios do sistema de saúde têm de ser resolvidos para melhorar a eficácia e abrangência das intervenções 
contra a malária.

O processo resultou num conjunto definido de 33 tópicos de PO e AP que refletem lacunas em evidências 
críticas que estão a impedir que muitos PNCM atinjam um elevado nível de abrangência das intervenções contra a 
malária e o desenvolvimento eficaz de novas ferramentas (ver página 4 para obter a lista completa). Os tópicos de 
pesquisa identificados através do processo de consulta foram priorizados por um comité de peritos em malária de 
países endémicos na África Subsaariana e estão organizados por principais áreas temáticas. Se tratados, os tópicos 
priorizados têm o potencial de suportar o alcance de uma elevada abrangência de intervenções contra a malária e 
garantir um progresso contínuo em direção a um melhor controlo e eliminação da malária.

Foto: U.S. President’s Malaria Initiative



PMI Insights2

Contexto
Numa época de entraves ao progresso e várias ameaças ao controlo eficaz da malária, uma orientação clara sobre 
as melhores práticas para alcançar e manter elevados níveis de abrangência de intervenção, e para desenvolver 
novas ferramentas e abordagens são críticas para o sucesso das iniciativas de controlo e eliminação da malária. A 
pesquisa desempenha um papel importante fornecendo evidência de alta qualidade para orientar os programas 
nacionais contra a malária, sobre como otimizar a implementação da intervenção para uma maior eficácia e impacto. 

Muitos países dispõem de processos implementados para definir as suas próprias prioridades de pesquisa para o 
controlo e eliminação da malária; no entanto, falta à comunidade contra a malária uma plataforma que reúna todas 
partes interessadas na luta contra a malária para discutir e identificar tópicos de PO e AP que são amplamente 
relevantes em contextos de malária endémica. Para além disso, as agências financiadoras expressaram a sua 
vontade de compreender melhor as prioridades de pesquisa dos países e um compromisso para utilizar os tópicos 
priorizados para garantir que os seus investimentos institucionais estão presentes nas prioridades dos países 
endémicos, assim como implementar processos melhorados para coordenar iniciativas de pesquisa entre agências.

O Projeto PMI Insights facilitou um processo de consulta, com objetivo de desenvolver uma lista de prioridades 
de tópicos de PO e AP que possam servir como principal recurso para a comunidade contra a malária informar as 
decisões de investimento em PO e AP. O processo e a lista de tópicos resultante destinam-se a:

1. Identificar questões de PO e AP que sejam relevantes em vários países e que digam respeito à maior parte das 
lacunas na orientação da política, estratégia e implementação contra a malária.

2. Fortalecer a coordenação e investimento na pesquisa que se baseia nas perspetivas e prioridades do país para 
maximizar a relevância e impacto.

3. Promover um maior alinhamento das prioridades de pesquisa das agências financiadoras com as prioridades 
identificadas pelo país.

O Projeto PMI Insights juntamente com a Université Cheikh Anta Diop (UCAD) em Dakar, Senegal 
criaram uma parceria para coliderar o processo de priorização da pesquisa. 

Definindo as prioridades
Para começar, o Projeto PMI Insights desenvolveu uma estrutura abrangente para orientar o processo de priorização, 
que delineou o âmbito, objetivo, abordagem, interessados em causa e primeiras áreas temáticas para delimitar as 
prioridades de pesquisa resultantes do processo. Foi, então, desenvolvido 

um extenso processo de consulta com as principais partes interessados para recolher as suas perspetivas 

sobre os desafios operacionais encontrados pelos PNCM, lacunas nas evidências, na estratégias e diretrizes contra 
a malária, e assim como nos tópicos de PO e AP prioritários para tratar os desafios e lacunas identificados. As 
partes interessadas identificadas a partir das consultas incluíam representantes dos grupos seguintes:

• Programas nacionais contra a malária para da África Subsaariana apoiados pelo PMI.

• Instituições de pesquisa de malária na África Subsariana.

• Agências financiadoras, incluindo PMI, a Fundação Bill & Melinda Gates, e o Fundo Global contra a SIDA, 
Tuberculose e a Malária.

• Representantes dos países da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Gabinete Regional Africano.

• Parceiros técnicos globais que trabalham para apoiar a programação e as pesquisas contra a malária (ex: 
organizações sem fins lucrativos, agências governamentais dos Estados Unidos, e instituições académicas fora 
da África Subsariana).
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FIGURA 1. Abordagem de priorização da pesquisa.
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As perspetivas dos PNCM, investigadores e parceiros na implementação nos países com malária endémica foram 
fundamentais para definir a lista inicial das prioridades de pesquisa e a subsequente avaliação das prioridades 
identificadas. Através do processo de consulta, foram recolhidas informações de interessados em 26 países na 
África Subsaariana (ver figura 2). Os tópicos foram, então, avaliados e priorizados por um comité de avaliação 
externa composto por líderes de instituições de pesquisa de malária endémica, programas nacionais contra a 
malária e representantes dos países OMS e copresidido por Evelyn Ansah (University of Health and Allied Sciences 
no Gana) e Roger Tine (UCAD). Os membros do comité foram selecionados para garantir uma representação 
diversa pelo tipo de instituição, áreas de experiência em malária, regiões geográficas da África Subsaariana e género. 

FIGURA 2. Países representados no processo de priorização da pesquisa.
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A equipa PMI Insights adaptou o processo de avaliação e metodologia de pontuação a partir da metodologia de 
definição de prioridades de pesquisa da Iniciativa de Pesquisa em Saúde e Nutrição Infantil (em inglês: Child Health 
and Nutrition Research Initiative).  O comité tinha a tarefa de avaliar os tópicos de pesquisa de acordo com seis 
principais critérios: relevância global, elevado impacto no peso da malária, melhoria na eficiência, tratamento das 
desigualdades, escalabilidade e sustentabilidade, e exequibilidade. A lista resultante de 33 tópicos de PO e AP são 
classificadas de acordo com o seu nível de prioridade e organizados por principais áreas temáticas. 

Colocar os tópicos priorizados na prática
A lista de tópicos priorizados destina-se a servir como principal recurso para maximizar a relevância e impacto 
dos investimentos de PO e AP galvanizando uma iniciativa coordenada entre agências financiadoras, programas 
nacionais contra a malária e parceiros técnicos para resolver lacunas críticas nas evidências identificadas por partes 
interessadas de países com malária endémica.  

Avançando, o Projeto PMI Insights vai acompanhar e partilhar o progresso efetuado nos tópicos priorizados com 
informações da comunidade da malária nos canais mais eficazes de disseminação e utilização. A lista priorizada 
será atualizada regularmente para garantir a sua relevância e capturar prioridades emergentes. O Projeto PMI 
Insights vai trabalhar com líderes da comunidade contra a malária para identificar mais interessados a envolver em 
atualizações futuras à lista priorizada para maximizar as perspetivas dos peritos locais no processo e respetivos 
resultados.   

Poderá encontrar informação adicional sobre o processo de priorização da pesquisa de PO e AP sobre a malária 
e as mais recentes atualizações em https://www.insightsmalaria.org/. 
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Lista priorizada de tópicos de pesquisa operacional e 
avaliação do program sobre a malária

CLASSIFICAÇÃO TÓPICO DE PESQUISA ÁREA TEMÁTICA

1 Testar e avaliar diferentes mecanismos de entrega para atingir e manter um elevado 
nível de abrangência para mosquiteiros tratados com inseticida entre populações de 
difícil alcance e com risco mais elevado.

Prevenção

2 Avalia a eficácia e rentabilidade de diferentes estratégias para desenvolver a vacina 
contra a malária RTS,S/AS01 com quimioprevenção.

Prevenção e 
quimioprevenção 

3* Avaliar a eficácia e rentabilidade de diferentes combinações de intervenção (ex: 
prevenção/controlo de vetor e quimioprevenção) para compreender melhor de que 
forma as intervenções devem ser combinadas para maximizar o impacto.

Transversal
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3* Testar e avaliar as abordagens ou intervenções para reduzir a frequência de 
escassez dos principais bens para a gestão de casos de malária, principalmente a 
nível comunitário (destinando-se especificamente a desafios relacionados com a 
quantificação dos bens, capacidade da gestão do stock, relatórios e utilização dos 
dados de stock).

Gestão de casos

5 Avaliar e comparar diferentes estratégias de gestão e/ou rotação de inseticida 
na prevalência e intensidade da resistência ao inseticida (utilização transversal de 
mosquiteiros tratados com inseticida e pulverização intra- domiciliária).

Prevenção

6 Avaliar o impacto e rentabilidade da expansão do intervalo de idades, abrangência 
geográfica e rondas de tratamento para quimioprevenção sazonal da malária.

Quimioprevenção

7 Avaliar os fatores associados à motivação e retenção da equipa de trabalhadores de 
saúde voluntários na comunidade e avaliar diferentes abordagens ou intervenções 
para melhorar a motivação e retenção da equipa.

Gestão de casos

8 Avaliar indicadores de adesão e determinantes da implantação de quimioprevenção 
sazonal da malária, e avaliar diferentes estratégias para atingir um alto nível de 
abrangência e adesão à quimioprevenção sazonal da malária.

Quimioprevenção

9 Testar e avaliar a eficácia de um desenvolvimento diferente e abordagens de 
identificação para que a pulverização intra-domiciliária maximize o seu impacto.

Prevenção

10* Avaliar diferentes abordagens ou intervenções para melhorar a análise e a 
capacidade de utilização de dados e a cultura de utilização de dados em diferentes 
níveis do sistema de saúde.

Vigilância, 
monitorização e 
avaliação

10* Avaliar o impacto da pulverização intra-domiciliária e pulverização intra-domiciliária 
focal/reativa no peso, transmissão e resistência a inseticida da malária.

Prevenção

10* Tendo em conta os desafios com a durabilidade das redes mosquiteiras tratados 
com inseticida, testar e avaliar a eficácia de diferentes estratégias para melhorar os 
canais de distribuição rotina/contínuos para que as redes tratados com inseticida 
possam manter a abrangência entre campanhas em massa.

Prevenção

13 Comparar diferentes estratégias de alteração social e comportamental/envolvimento 
da comunidade em termos de eficácia e rentabilidade na procura do melhor cuidado 
de saúde, adesão ao tratamento e adoção das principais intervenções de prevenção.

Envolvimento 
da comunidade/
alteração social e 
comportamental

14 Avaliar a eficácia e rentabilidade de abordagens inovadoras para reduzir o custo 
e/ou melhorar a eficácia da implementação da pulverização residual interior (ex: 
pulverização parcial das estruturas, utilização de uma estratégia descentralizada, 
pulverização orientada).

Prevenção

15 Avaliar fatores estruturais e comportamentais associados ao atraso na procura de 
serviços de saúde em diferentes grupos de população (ex: idade, género, populações 
difíceis de alcançar/vulneráveis) e comparar diferentes estratégias para diminuir os 
atrasos na procura de serviços de saúde.

Gestão de casos

16 Avaliar indicadores de adesão e não adesão às diretrizes de tratamento da gestão de 
casos entre prestadores de serviços de saúde e testar/avaliar diferentes estratégias 
para melhorar a adesão às diretrizes.

Gestão de casos
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17 Avaliar como funcionam os sistemas de vigilância atuais e se estão a produzir 
informação de confiança e exata para orientar os países no sentido da eliminação.

Vigilância, 
monitorização e 
avaliação

18 Avaliar a exequibilidade operacional e a plataforma de entrega mais eficaz para 
administrar um tratamento preventivo intermitente contra a malária em crianças 
(ex: programa expandido sobre imunização, campanha em massa, trabalhadores de 
saúde da comunidade).

Quimioprevenção

19 Avaliar a exequibilidade e benefício de diferentes ferramentas/sistemas digitais para 
captura de dados, relatórios e transmissão aos sistemas de informação de gestão da 
saúde (ex: software de informação de saúde distrital) a nível da comunidade.

Vigilância , 
monitorização e 
avaliação

20* Avaliar diferentes estratégias para atingir uma elevada abrangência e adesão de 
administração de medicamentos em massa em diferentes contextos de transmissão.

Quimioprevenção

20* Testar e avaliar as intervenções para melhorar a adesão às diretrizes de tratamento 
da malária e reportar no setor privado (nota: o setor privado inclui as instalações de 
saúde, fornecedores, lojas de medicamentos e farmácias do setor privado).

Gestão de casos

22 Avaliar a eficácia e sustentabilidade a longo prazo de diferentes abordagens de 
alterações sociais e comportamentais nos principais comportamentos para o 
tratamento e prevenção da malária e a duração do seu impacto na adoção da 
intervenção.

Envolvimento 
da comunidade/
alteração social e 
comportamental

23* Comparar diferentes estratégias de vigilância e resposta nas definições de 
eliminação, avaliação da conclusão, cumprimento dos prazos, entrega da resposta e 
rentabilidade.

 Vigilância, 
monitorização e 
avaliação

23* Testar a eficácia de diferentes estratégias para melhorar o tratamento preventivo 
intermitente em caso de gravidez.

Quimioprevenção

25 Testar e avaliar estratégias para melhorar a eficácia da entrega de tratamento 
preventivo intermitente na gravidez (ex: entrega comunitária através de 
trabalhadores de saúde da comunidade).

Quimioprevenção

26 Testar e avaliar diferentes abordagens ou intervenções para melhorar a qualidade 
dos dados do sistema de informação de gestão da saúde (ex: avaliar periodicidade 
mínima da supervisão, estratégias para facilitar o peso da elaboração de relatórios 
nos funcionários/simplificação do sistema de elaboração de relatórios, estratégias 
para incentivar a exatidão dos relatórios).

Vigilância, 
monitorização e 
avaliação

27 Avaliar diferentes estratégias para melhorar a adesão dos trabalhadores de saúde à 
gestão integrada das diretrizes de doença infantil.

Gestão de casos

28* Avaliar a eficácia e rentabilidade de gestão de origem larval em resultados 
epidemiológicos e entomológicos em diferentes contextos de transmissão e a 
duração do impacto.

Prevenção

28* Testar abordagens e estratégias para melhorar os custos e eficiência de recursos 
da quimioprevenção sazonal da malária (ex: integração com outras plataformas de 
entrega) e para manter a eficácia no fornecimento de quimioprevenção sazonal da 
malária ao escalar a intervenção.

Quimioprevenção
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28* Comparar e avaliar diferentes estratégias ou pacotes de intervenções para prevenir 
o reaparecimento de casos de malária após a remoção da pulverização residual 
interior.

Prevenção

31 Avaliar barreiras e facilitadores da utilização de redes mosquiteiras tratados com 
inseticida em diferentes configurações onde o acesso as redes é elevado e avaliar 
a eficácia de diferentes abordagens de alteração social e comportamental ou 
intervenções para melhorar a utilização em diferentes configurações/contextos com 
base nas barreiras identificadas.

Prevenção e 
envolvimento 
da comunidade/
alteração social e 
comportamental

32 Testar diferentes abordagens para trabalhar com e/ou incentivar a participação e 
colaboração do setor privado na referência, diagnóstico, tratamento e elaboração de 
relatórios de casos de malária.

Gestão de casos

33 Avaliar o impacto de movimentos transfronteiriços de pessoas com incidência/
prevalência de malária e avaliar a eficácia das diferentes estratégias para reduzir a 
transmissão de malária através das fronteiras internacionais.

Transversal

Nota: * Indica os tópicos de pesquisa que receberam a mesma pontuação de classificação global.

Para mais informação, contacte o Projeto PMI Insights através de pmiinsights@path.org. 


