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RESUMO 

 

A malária constitui um grande problema de saúde no mundo, sendo responsável por 

adoecimentos, mortes e perdas econômicas nas populações que vivem sob o risco de 

contraí-la. O Brasil desde o início do século passado tem implementado diversas estratégias 

de controle, o que resultou na redução do número de óbitos, casos graves e da incidência. O 

estado do Amapá, a exemplo do Brasil, reduziu a mortalidade e a ocorrência de casos 

graves, mas permaneceu em endemicidade média, com a ocorrência de uma grande 

proporção de casos em crianças e gestantes. Em 2020, o Programa aderiu a meta de 

eliminação até 2035. Dessa maneira, foi realizado um estudo de avaliabilidade do Programa 

Estadual de Prevenção e Controle da Malária do estado do Amapá, com o objetivo de 

elaborar uma proposta de avaliação. Para tal, baseou – se nos sete elementos propostos por 

Thurston e Ramaliu: delimitação do programa, identificação e análise de documentos, 

construção do modelo lógico, entendimento de como o programa funciona, 

desenvolvimento de um modelo teórico da avaliação, identificação das partes interessadas 

na avaliação e obtenção de um acordo para proceder com a avaliação. Os resultados 

mostraram diferenças entre metas operantes e presentes nos documentos técnicos e apontou 

a sustentabilidade política como o principal componente, uma vez que suas falhas 

resultaram em falhas na manutenção das atividades de controle. Foram observados 

conflitos em relação às responsabilidades no setor saúde; principalmente no que se refere 

aos indígenas e falta de integração com a atenção primária em saúde, todos os envolvidos 

demonstraram interesse na proposta de avaliação. As análises epidemiológicas, o 

monitoramento das atividades, as entrevistas e as análises dos documentos mostraram 

falhas no processo, por isso foi elaborada uma proposta de avaliação de implementação do 

Programa. Foram elucidados alguns elementos facilitadores e dificultadores do contexto 

para a implementação da estratégia diante da meta de eliminação até 2035. Sendo assim, 

sugere-se que as relações intergovernamentais, no âmbito do setor saúde, sejam 

continuamente discutidas e qualificadas, que a sustentabilidade política seja fortalecida e 

que sejam utilizadas ferramentas que garantam a integração entre a Vigilância em Saúde e 

Atenção Primária.  

Palavras-chave: Malária. Monitoramento e avaliação. Implementação. Eliminação. 

Vigilância em Saúde. 

  



 

 
 
 

ABSTRACT 

 

Malaria is a major health problem in the world, being responsible for illnesses, deaths and 

economic losses in populations living at risk of contracting it. Since the beginning of the 

last century, Brazil has implemented several control strategies, which has resulted in a 

reduction in the number of deaths, serious cases and incidence. The state of Amapa, like 

Brazil, reduced mortality and the occurrence of serious cases, but remained at medium 

endemicity, with the occurrence of a large proportion of cases in children and pregnant 

women. In 2020, the Program adhered to the goal of elimination by 2035. In this way, an 

evaluability study of the State Program for Prevention and Control of Malaria in the state of 

Amapa was carried out, with the objective of preparing an evaluation proposal. To this end, 

it was based on the seven elements proposed by Thurston and Ramaliu: delimitation of the 

program, identification and analysis of documents, construction of the logical model, 

understanding of how the program works, development of a theoretical model of 

evaluation, identification of stakeholders in the evaluation and obtaining an agreement to 

proceed with the evaluation. The results showed differences between operating goals and 

present in the technical documents, pointed to political sustainability as the main 

component, since its failures resulted in failures in the maintenance of control activities. 

Conflicts were observed in relation to responsibilities in the health sector; mainly with 

regard to indigenous people and lack of integration with primary health care, everyone 

involved showed interest in the evaluation proposal. Epidemiological analyzes, monitoring 

of activities, interviews and analysis of documents showed flaws in the process, which is 

why a proposal for evaluating the implementation of the Program was prepared. Some 

elements that facilitate and hinder the context for the implementation of the strategy in view 

of the elimination goal by 2035 have been elucidated. Therefore, it is suggested that 

intergovernmental relations, within the scope of the health sector, be continually discussed 

and qualified, that political sustainability be strengthened and that tools are used to ensure 

the integration between Health Surveillance and Primary Care. 

Keywords: Malaria. Monitoring and evaluation. Implementation. Elimination. Health 

Surveillance.  
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1. INTRODUÇÃO 

A malária é uma doença infecciosa causada por um parasito do gênero Plasmodium 

spp. e transmitida por um vetor do gênero Anopheles spp. que possui tratamento e diversas 

formas de prevenção, com exceção da vacina que ainda está em fase de testes (CHAN et 

al., 2019).  

 Ela é uma das doenças parasitárias mais presentes no mundo, principalmente, em 

regiões tropicais e subtropicais; como nos países da África Subsaariana, Ásia, América 

Latina e Oriente Médio (OPAS/OMS, 2016). Além disso, ela provoca grandes prejuízos, 

especialmente, em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos (GOMES, 2011). 

Desde a metade do século XIX, sua morbimortalidade reduziu consideravelmente 

no mundo, com destaque para as décadas de 1950 e 1960, conforme indica a Figura 1. E no 

período de 2000 a 2015, estima-se que a redução da mortalidade tenha ocasionado 

substancial ganho econômico com aumento da expectativa de vida em 0,26 anos nos países 

endêmicos (MENDIS et al., 2009; OPAS/OMS, 2016).  

 

FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO DA MALÁRIA NO MUNDO DA METADE DO SÉCULO XIX ATÉ 2007. 

 

Fonte: Mendis et al (2009). 
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Em 2016, o cenário de um longo período de redução na morbidade mudou e a OMS 

estimou um acréscimo de 2 milhões de casos em relação ao ano anterior (aproximadamente 

217 milhões de casos notificados), o que gerou preocupação aos atores envolvidos com 

suas metas de controle, mesmo mantendo a redução dos óbitos (18.000 a menos que em 

2015), (WHO, 2018).  

De acordo com a OMS em 2019 mais dois países conseguiram eliminar a 

transmissão de malária: El Salvador e China, uma vez que ficaram por três anos 

consecutivos sem a ocorrência de casos autóctones. A Figura 2 apresenta a ocorrência de 

casos autóctones de malária no mundo a partir do ano 2000 (WHO, 2020). 

 

FIGURA 2: DISTRIBUIÇÃO DA MALÁRIA NO MUNDO DE 2000 A 2019. 

 
Fonte: WHO (2020). 

 

A transmissão da malária no Brasil apresentou dinâmica semelhante ao que ocorreu 

no mundo, com redução da morbimortalidade ao longo do século passado, sobretudo a 

partir da década de 1950, quando iniciou a redução das áreas com transmissão ativa de 

malária, conforme Figura 3 (TAUIL, 1985; PNCM, 2017; PORTAL MS, 2017). 
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Fonte: Elaboração própria com base em Tauil (1985); Siqueira et al. (2018); PNCM (2017); Portal MS (2017). 

 

 

 

     

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 1 mostra uma série histórica com o número de casos notificados por 

espécie parasitária no Brasil de 1959 a 2019. Nele é possível perceber incremento no 

número de casos a partir da década de 1980 seguido de redução a partir de 2006 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  

Da mesma forma que no mundo a redução alcançada pelo Brasil se manteve até 

2016, ano em que o país foi responsável por 28% dos casos registrados de malária na 

América Latina (OMS, 2017), em 2017 o número de casos continuou aumentando (48% a 

mais que ano anterior). Nesse mesmo ano, 99% dos casos autóctones do Brasil foram 

registrados na Amazônia Legal.  

 

 

FIGURA 3 – REDUÇÃO DAS ÁREAS COM TRANSMISSÃO DE MALÁRIA NO BRASIL. 
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Fonte: Ministério da Saúde (2020). 

 

O número de casos registrados de malária por estado da Amazônia Legal e a 

diferença percentual entre os anos de 2016 e 2017 estão demonstrados no Quadro 1, onde é 

possível verificar que o estado do Amapá apresentou um incremento de 23%. 

 

QUADRO 1 – NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE MALÁRIA E DIFERENÇA PERCENTUAL DE 

2017 EM RELAÇÃO A 2016 NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA LEGAL. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em SIVEP_malária. Última atualização em: 13/04/2020. 

 

Estado de Notificação 2016 2017 Diferença Percentual 

Acre 31.297 32.463 4% 

Amazonas 45.611 74.423 63% 

Amapá 11.348 13.931 23% 

Maranhão 700 888 27% 

Mato Grosso 495 476 -4% 

Pará 13.235 33.122 150% 

Rondônia 6.817 7.182 5% 

Roraima 8.307 11.966 44% 

Tocantins 22 71 223% 

Total 117.832 174.522 48% 

GRÁFICO 1 – SÉRIE HISTÓRICA NÚMERO DE CASOS DE MALÁRIA NO BRASIL DE ACORDO COM 

A ESPÉCIE DE 1959 A 2019. 
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 Ainda sobre o estado do Amapá, uma análise realizada por Canelas et al. (2018) 

mostrou que de 2010 a 2015 o índice parasitário anual (IPA) do estado apresentou 

tendência estacionária com ligeiro aumento, presença de sazonalidade e manutenção do 

número de municípios considerados em alta transmissão.  

Nesse contexto em 2015 o município de Pedra Branca do Amapari foi considerado 

epidêmico para malária durante 52 semanas e outros oito municípios foram considerados 

prioritários para realização das ações: Santana, Macapá, Mazagão, Porto Grande, Calçoene, 

Serra do Navio, Tartarugalzinho e Oiapoque. Em 2016 metade dos municípios do Amapá 

foram considerados epidêmicos em alguma semana (BRAZ E BARCELLOS, 2018). 

Esses dados demonstram ser um grande desafio para o estado alcançar a meta de 

eliminar a malária onde for possível e evitar sua reintrodução onde ela já estiver sido 

eliminada até 2035, conforme propõe o Ministério da Saúde do Brasil a estados e 

municípios com base na estratégia técnica global 2016-2030 dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável da ONU (OMS, 2017).  

 Diante do exposto, foi realizado um estudo de avaliabildade do Programa Estadual 

de Prevenção e Controle da Malária no estado do Amapá, buscando subsidiar uma proposta 

de avaliação capaz de auxiliar os gestores nas tomadas de decisões para a eliminação da 

malária até 2035. 

O interesse para realização desse estudo se deu em virtude da minha inserção como 

técnica do Programa Estadual de Prevenção e Controle da Malária no estado do Amapá, o 

que me levou a acreditar nas possíveis melhorias do programa e adequações para 

eliminação da referida endemia em função deste trabalho. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A MALÁRIA  

 De acordo com Benelli; Bener (2017) é necessária uma maior compreensão da 

transmissão da malária e da ecologia do vetor para o desenvolvimento de ações sob medida. 

Ainda nesse sentido, o Ministério da Saúde (2010) sugere que é importante conhecer o 

ciclo corretamente para entender as estratégias de controle utilizadas, por isso, esse capítulo 

se destina a esclarecer os principais mecanismos envolvidos no ciclo de transmissão da 

malária e o histórico de suas iniciativas de controle. 
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2.1.1 O CICLO DE TRANSMISSÃO DA MALÁRIA 

A malária também é conhecida como paludismo, febre palustre, febre terçã e 

maleita. Ela se caracteriza como uma doença infecciosa aguda, detectável e tratável, 

causada por um parasito do gênero Plasmodium (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; 

MACIEL,2011; GOMES et al, 2011).  

As espécies de plasmódio associadas à malária humana são Plasmodium falciparum, 

P. vivax, P. malariae e P. ovale, sendo a transmissão autóctone de P. ovale restrita a 

determinadas regiões da África e o Plasmodium vivax, a espécie mais comum nas 

Américas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; MACIEL,2011; GOMES et al, 2011). 

Recentemente o P. knowlesi, descrito em 1932 infectando macacos do Sudeste Asiático, foi 

reconhecido como a quinta espécie associada à malária humana (ARAÚJO, 2013). 

Das espécies apresentadas, o P. falciparum é o causador da forma mais grave das 

malárias humanas, pois, pode infectar eritrócitos em qualquer estágio de maturidade 

resultando em parasitemias altas. Além disso, pode causar malária cerebral pela sua 

capacidade de se concentrar nos pequenos vasos sanguíneos de órgãos internos vitais, 

devido à citoaderência, causando eventualmente complicações clínicas e morte (FRANÇA 

et al., 2008; ARAÚJO, 2013).  

A transmissão natural da malária ocorre por meio da picada de fêmeas de mosquitos 

do gênero Anopheles infectadas por parasitos do gênero Plasmodium. Atualmente, a 

espécie transmissora mais importante no Brasil é o Anopheles darlingi, cujos criadouros 

preferenciais são coleções de água limpa, quente, sombreada e de baixo fluxo, muito 

comuns na Amazônia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Samesima (2019) considera como fatores de risco para malária na Amazônia Legal: 

o elevado índice de Gini da região, presença de domicílios com inadequações no 

esgotamento sanitário e abastecimento de água e ausência de banheiro ou sanitários. 

O ciclo de transmissão da malária compreende duas fases: uma exógena, chamada 

de esporogonia, que dura aproximadamente 10 a 20 dias, deixa o mosquito infeccioso por 1 

a 2 meses, é sexuada e ocorre no interior do estômago de fêmeas anofelinas, que ingerem os 

gametócitos do Plasmodium durante o repasto sanguíneo em um hospedeiro vertebrado. 

Esses gametócitos adquirem sua forma infecciosa, os esporozoítos, e invadem as glândulas 
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salivares dos mosquitos. (MOTTA; RODRIGUEZ, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010; CDC, 2018). 

A outra endógena é chamada de esquizogonia. Ela é assexuada e caracterizada pela 

multiplicação do parasito no hospedeiro vertebrado, quando o parasita é inoculado no 

sangue do hospedeiro vertebrado por meio da picada do mosquito, a partir daí os 

esporozoítos invadem as células do fígado (hepatócitos).  É importante destacar que 

somente as fêmeas são hematófagas, pois, precisam dos nutrientes presentes no sangue para 

maturação dos ovos (MOTTA; RODRIGUEZ, 2002; OON et al, 2008; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010; CDC, 2018). 

A esquizogonia se divide em duas fases, a fase hepática ou esquizogonia pré-

eritrocítica e a fase eritrocítica ou esquizogonia eritrocítica. Nos hepatócitos, os trofozoítos 

iniciam sua divisão intracelular assexuada, dando origem a milhares de merozoítos, 

formando uma estrutura conhecida como esquizonte, que se rompe e libera os merozoítos 

que caem na corrente sanguínea e invadem as hemácias.  O período da fase tecidual é 

chamado de pré-patente e varia de acordo com a espécie da seguinte maneira, nas infecções 

por P. falciparum de 8 a 25 dias, por P. vivax de 8 a 27 dias, nas por P. ovale de 9 a 17 

dias,  de 15 a 30 dias para P. malariae e 9 a 12 dias para P. knowlesi (OON et al, 2008; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; CDC, 2018).  

Nas hemácias, os parasitas novamente se multiplicam de forma assexuada 

(esquizogonia eritrocítica) em ciclos que variam de 24 a 72 horas (condizente com os picos 

febris), nesse período, surgem os sintomas da malária, depois de algumas gerações 

formadas no interior das hemácias há a diferenciação do parasito em macro e 

microgametócitos (formas sexuadas que serão sugadas pelo vetor) com a multiplicação dos 

trofozoítos as hemácias infectadas se rompem liberando milhares de merozoítos exo-

eritrocíticos que irão infectar novas hemácias (OON et al, 2008; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010; CDC, 2018). 

 Algumas espécies de parasitos como o P. vivax e o P. ovale podem provocar 

recaídas, ou seja, novas manifestações clínicas da doença em períodos que variam de um 

mês a dois anos com média de seis meses devido a capacidade que possuem de ficar 

latentes, em estágio de dormência, criptobióticos  nos hepatócitos em estruturas chamadas 

de hipnozoítos (do grego hipnos, sono) (OON et al, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010; CDC, 2018). 
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O esquema abaixo (Figura 4) foi elaborado pelo Centers for Diseases Control and 

Prevention (CDC) e ilustra a dinâmica do ciclo (CDC, 2018).  

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Fonte: CDC (2018). 

 

O quadro clínico da malária pode ser leve, moderado ou grave em função de fatores 

como: espécie do parasito infectante, quantidade de parasitos circulantes, tempo de doença 

e nível de imunidade adquirida pelo paciente. Gestantes, crianças menores de 5 anos, 

pessoas vivendo com HIV/Aids, migrantes não-imunes, populações móveis, viajantes e os 

primoinfectados estão sujeitos a desenvolverem os casos graves que podem ser letais, 

principalmente nas infecções por P. falciparum (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; OPAS, 

2016), mas, geralmente, as manifestações clínicas se caracterizam por febres intermitentes, 

calafrios, dores de cabeça, dores no corpo, anemia, icterícia, vômitos, diarreia, anorexia, 

hepato e esplenomegalia (FRANÇA et al., 2008). 

2.1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA MALÁRIA E SUAS INICIATIVAS DE 

CONTROLE 

Desde a Antiguidade, a malária causa fortes impactos na vida humana, tendo 

vitimado diversos personagens importantes da nossa história e muitas vezes modificado o 

rumo dos acontecimentos. Reis, rainhas, líderes religiosos, líderes militares, pensadores e 

FIGURA 4 – CICLO DE TRANSMISSÃO DA MALÁRIA. 



 

22 
 

até papas foram vítimas desta doença que continua sendo uma ameaça global de saúde 

pública (FRANÇA et al., 2008; ROCHA,2006).  

O nome “malária” remete às teorias miasmáticas, em sua etimologia o termo 

malária é italiano “mal aria” e significa “ar ruim ou nocivo”. Ao mesmo tempo, o termo 

paludismo vem do latim, palus, pântano, pois, no passado acreditava-se que ela era causada 

pelos “gases nocivos” dos pântanos (LACERDA – QUEIROZ; SOBRINHO; TEIXEIRA, 

2012). 

No Brasil, tem tanta importância histórica que chegou a ser descrita em obras 

literárias de autores, tais como: Euclides da Cunha, Guimarães Rosa e Monteiro Lobato 

(LACERDA – QUEIROZ; SOBRINHO; TEIXEIRA, 2012). 

Foi uma das primeiras doenças a iniciar tentativas de controle no Brasil e no mundo. 

No Brasil, as primeiras iniciativas de controle ocorreram em 1898 por Adolfo Luz que 

associou a mosquitos da espécie Anopheles cruzi o “surto de paludismo” entre 

trabalhadores da estrada de ferro São Paulo – Santos, isso quando a forma de transmissão 

da doença ainda não tinha sido elucidada (TAUIL, 1985; SILVEIRA; REZENDE, 2001).  

A partir desse momento, as formas de controle passaram por várias campanhas e 

estratégias, inicialmente as ações eram realizadas em episódios isolados, como quando 

Carlos Chagas em 1905 usou imagocidas (inseticidas para combater a forma alada do 

mosquito) por meio da queima de enxofre no interior das residências num período em que 

as atividades antivetoriais priorizavam a utilização de larvicidas (TAUIL, 1985; 

SILVEIRA; REZENDE, 2001).   

Esses episódios isolados de tentativa de controle duraram até 1922 quando foram 

iniciadas ações sistematizadas, a priori com o estudo da malária pela Fundação Rockefeller 

na região da “Baixada Fluminense” no estado do Rio de Janeiro. Essas ações sistematizadas 

logo se expandiram e, embora, ainda não tivessem alcance nacional, resultaram na 

eliminação do Anopheles gambiae pelo Serviço de Malária do Nordeste – SMN (Figura 5), 

tal resultado foi considerado tão importante que contribuiu para posterior aposta de 

erradicação da doença em escala mundial (TAUIL, 1985; SILVEIRA; REZENDE, 2001).  

As primeiras estratégias sistematizadas para eliminação da malária mobilizavam 

extraordinários recursos, obedeciam a uma rígida disciplina e, embora, tratassem todo caso 
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identificado, ainda eram muito pautadas no controle vetorial; com grandes investimentos 

em ações de combate antilarvário e ao vetor alado. (TAUIL, 1985; SILVEIRA; REZENDE, 

2001).  

Na década de 1940, as ações sistematizadas passaram a ter alcance nacional em um 

contexto de alta prevalência e dispersão da malária por todas as regiões do país, com mais 

da metade dos casos registrados na região extra-amazônica. Nesse período, era iniciada a 

utilização de DDT e de Clorquina em substituição à Atebrina; devido à resistência do 

parasito ao medicamento (TAUIL, 1985; SILVEIRA; REZENDE, 2001).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A malária em foto: imagens de campanhas e ações no Brasil da primeira metade do século XX. Fiocruz 

(2002). 

 

Em 1956, foi criada a Campanha de Erradicação da Malária (CEM) que resultou na 

eliminação da malária nas regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Finalmente, em 

1979, essas áreas foram consideradas livres da transmissão autóctone de malária 

(SILVEIRA; REZENDE, 2001). 

Durante a XXII Assembleia Mundial da Saúde, em 1969, foi recomendado a 

classificação das áreas maláricas em áreas de erradicação a curto e longo prazo. Estratégia 

FIGURA 5 – EXPURGO DOMICILIAR COM COMPRESSOR, DURANTE A CAMPANHA CONTRA 

O ANOPHELES GAMBIAE NO NORDESTE BRASILEIRO. CEARÁ, 1940. 
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essa adotada pelo Brasil no início dos anos 1970 (SILVEIRA; REZENDE, 2001; LOIOLA 

et al., 2002). 

Durante muito tempo, o Brasil insistiu em aplicar na Amazônia a mesma estratégia 

da CEM (aplicação intradomiciliar do DDT e uso de drogas antimaláricas), porém,  as 

características da região, onde predominavam habitações precárias, sem superfícies 

completas que permitissem uma aplicação adequada e correta do DDT, com intensos 

períodos de migração de grupos humanos suscetíveis devido a iniciativas de colonização e 

empreendimentos, além das características ambientais favoráveis ao desenvolvimento do 

vetor, fizeram com que a estratégia não funcionasse conforme o esperado (LOIOLA et al., 

2002). 

Na década de 1980, a proposta de eliminação ficou ainda mais difícil em virtude dos 

fenômenos relacionados ao processo de desenvolvimento da Amazônia, que contribuíam 

para um considerável incremento da malária, pois a política desenvolvimentista e de 

ocupação da região levou a um fluxo migratório intenso, principalmente de migrantes sem 

imunidade adquirida para a doença originários das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul do 

país (LOIOLA et al., 2002). 

Esse quadro colaborou para mudança de objetivos e para a busca de novas formas 

de controle da malária na região Amazônica. Os novos objetivos seriam coincidentes com 

os posteriormente propostos na Conferência Ministerial de Amsterdã em 1992, realizada 

pela OMS com a finalidade de estabelecer uma nova estratégia para o controle da malária 

no mundo. Momento em que a estratégia de erradicação deu lugar a estratégia de controle, 

com foco principal no homem não mais no vetor, por meio do acesso ao diagnóstico 

precoce e tratamento imediato e oportuno, do controle seletivo e integrado de vetores, da 

participação comunitária e devendo ser ajustado às situações eco epidemiológicas de cada 

região (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; LOIOLA et al., 2002; SILVEIRA; REZENDE, 

2001). 

De 1989 a 1993, entra em efetividade no Brasil o Projeto de Controle da Malária na 

Bacia Amazônica (PCMAN) com financiamento do Banco Internacional para Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD) que tinha como principais objetivos: reduzir a prevalência da 

malária, promover o desenvolvimento institucional visando incrementar a eficiência para 

responder às mudanças nas condições locais mediante a incorporação de novas tecnologias 
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e regularizar o controle da malária (e de outras endemias) em comunidades indígenas 

(SILVEIRA; REZENDE, 2001). 

O PCMAN contribuiu para redução importante da taxa de mortalidade devido a 

estruturação local dos serviços de saúde e com a implementação das operações 

descentralizadas ou pelo menos desconcentradas, o que de alguma forma já era realizado de 

maneira pouco coordenada, sem clara definição de estratégias e por meios distintos. 

(SILVEIRA; REZENDE, 2001; LOIOLA et al., 2002). No entanto, a incorporação da 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM); na época responsável pelo 

PCMAM, pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e os cortes orçamentários 

acabaram paralisando o projeto (LOIOLA et al., 2002). 

No período de 1995 a 1998, o número de casos de malária no país voltou a subir. E 

em resposta a convocação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o Brasil 

aderiu a iniciativa do “Roll Back Malaria” e se comprometeu a reduzir em 50 % a 

incidência de malária até dezembro de 2001 em relação a 1999 e em 50% a mortalidade até 

dezembro de 2002 em relação a 1997. Para tal, em junho de 2000 foi elaborado o Plano de 

Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal (PIACM) que seria 

aplicado, inicialmente, nos 254 municípios da Amazônia Legal responsáveis por 93,6% dos 

casos registrados e tinha como principais objetivos: reduzir a incidência, prevenir o 

surgimento de epidemias localizadas, bem como reduzir a gravidade dos casos (internações 

e óbitos) (LOIOLA et al., 2002; TAUIL, 2002). 

2.1.3 ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DA MALÁRIA NO BRASIL APÓS O PIACM 

O Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM) foi criado em 2003, após o 

sucesso alcançado com PIACM, e tem como principais objetivos: reduzir a 

morbimortalidade, reduzir a gravidade dos casos, interromper a transmissão onde fosse 

possível e manter eliminada a doença onde a transmissão já tivesse sido interrompida 

(LAPOUBLE et al., 2015). 

Para alcançar esses objetivos o PNCM formulou as seguintes diretrizes básicas:  

diagnóstico precoce e tratamento oportuno e de boa qualidade, controle integrado e seletivo 

de vetores, promoção da educação em saúde, prevenção, detecção e contenção de surtos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003; ROCHA, 2006; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  
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A oferta de diagnóstico precoce em conjunto com o tratamento imediato e de boa 

qualidade  impedem a evolução da doença para quadros mais graves e quebram a cadeia de 

transmissão, uma vez que impedem a formação de gametócitos (forma sexuada que será 

ingerida pelo vetor durante repasto sanguíneo), principalmente nas infeções causadas por 

Plasmodium falciparum, onde a geração de formas sexuadas ocorre logo após a 

manifestação dos sintomas (HOWES et al., 2019; BOAKEY et al., 2018; BURTON et al., 

2018; COHEN et al., 2017; BENELLI et al., 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

Conforme o Ministério da Saúde, diagnóstico precoce significa oferta de 

diagnóstico antes das primeiras vinte e quatro horas de sintomas, o que pode ser alcançado 

por meio da ampliação da rede de diagnóstico ou da detecção ativa dos casos, desde que a 

gestão seja capaz de monitorar o perfil epidemiológico da doença e seja eficaz na gerência 

de medicamentos, insumos e recursos humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Para aumentar o incentivo dos municípios na busca pelo diagnóstico precoce e pelo 

tratamento imediato e adequado, o Ministério da Saúde definiu em 2016 como uma das 

metas do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), 70% 

dos casos de malária com tratamento iniciado em tempo oportuno, ou seja, em até 48 horas 

a partir do início dos sintomas para os casos autóctones e em até 96 horas a partir do início 

dos sintomas para os casos importados (BRASIL, 2016). 

Destaca-se que na região Amazônica mais de 70% dos episódios febris na não são 

causados por malária, reforçando a importância do diagnóstico correto antes do início do 

tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

O controle integrado e seletivo de vetores constitui um desafio técnico e operacional 

permanente para as equipes e os gestores locais, uma vez que as atividades de controle 

vetorial demandam elevados custos e exigem garantia de padrões técnicos adequados de 

cobertura e qualidade para que seja possível a obtenção do impacto desejado. (HOWES et 

al., 2019; BURTON et al., 2018; BENELLI et al., 2017; KELLEN et al., 2017; COHEN et 

al., 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009) 

As principais atividades de controle vetorial preconizadas pelo Ministério da Saúde 

são a borrifação residual intradomiciliar, os mosquiteiros impregnados com inseticidas de 

longa duração e a termonebulização/FOG (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 
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Todas essas atividades devem ser realizadas por profissionais capacitados e 

devidamente paramentados. Para garantir a eficiência das ações a borrifação residual 

inradomiciliar deve cumprir uma cobertura mínima de 80% da área planejada em três ciclos 

anuais, a depender o inseticida a ser utilizado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Os mosquiteiros impregnados com inseticidas de longa duração não devem ser 

entregues, mas instalados nas moradias e monitorados a cada três meses e a 

termoebulização/FOG deve ser realizada apenas em casos restritos de epidemias e/ou onde 

não for possível realizar outras formas de controle, cumprindo três ciclos com três passadas 

cada em intervalos de cinco a sete dias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).   

As atividades de controle vetorial podem ser utilizadas em conjunto ou 

individualmente. Para selecionar a atividade ou o conjunto de atividades mais indicado para 

cada localidade é necessário que o planejamento englobe: a micro estratificação 

epidemiológica dos casos, a análise da capacidade operacional dos municípios, a 

indicação/monitoramento entomológico e o conhecimento do contexto em que será 

implementada a intervenção (HOWES et al., 2019; BENELLI et al., 2017; KELLEN et al., 

2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

A micro estratificação epidemiológica dos casos tem por finalidade determinar 

micro localidades prioritárias para o controle (as que concentram o maior número de casos 

no município); a análise da capacidade operacional indica as ações que podem ser 

utilizadas garantindo todos os critérios de periodicidade, qualidade e cobertura; a 

indicação/monitoramento entomológico auxilia no alcance de um controle de vetores 

eficiente e sem desperdícios; e, o conhecimento do contexto considera característica das 

casas, condições ambientais, hábitos das pessoas e comportamento dos vetores 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Para definir os responsáveis pela execução das atividades, o Ministério da Saúde 

publicou em 2008 a Portaria n° 1.172, que define as atividades competentes a União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal na área de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2008). 

Nela fica determinado como responsabilidade dos municípios: a execução das 

atividades, contrapartida no financiamento, o gerenciamento dos estoques de insumos 

estratégicos a nível municipal, preenchimento de boletins, capacitação de ACS/PSF e 

aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, tais como uniformes e/ou vestimentas 
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necessários para aplicação de inseticidas e biolarvicidas, conforme estabelecido no Manual 

de Procedimentos de Segurança do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008). 

Os estados ficam responsáveis por capacitar, coordenar e supervisionar as ações 

municipais, prestar assistência técnica, participar na contrapartida do financiamento das 

ações, adquirir equipamentos de aspersão de inseticidas, máscaras faciais e semifaciais para 

aplicação de inseticidas, gerir estoques de insumos a nível estadual, realizar normatização 

complementar a federal e executar as ações de forma complementar ou suplementar, 

quando constatada insuficiência da ação municipal ou quando os municípios não estiverem 

certificados para tal (BRASIL, 2008).  

A União se responsabiliza pela normatização e assessoraria técnica aos estados e 

municípios, pela aquisição e distribuição dos inseticidas aos estados, pelo financiamento, 

supervisão, fiscalização e controle da execução das ações, bem como pela coordenação das 

atividades de vigilância da resistência dos mosquitos vetores aos inseticidas e pela tomada 

de decisão sobre a compra dos mesmos (BRASIL, 2008). 

Diante das peculiaridades que envolvem o diagnóstico precoce, o tratamento 

imediato  e adequado e o controle seletivo e integrado de vetores, vários autores sugerem 

que se opte por ferramentas com indicação de eficácia disponíveis nos locais que serão 

trabalhados, que seja realizada uma abordagem baseada no manejo inteligente da 

informação (sistematização dos procedimentos em nível local) e fundamentada tanto em 

análises entomo-epidemiológicas quanto na adoção de rotinas de monitoramento e análise 

para a tomada de decisões (HOWES et al., 2019; BURTON et al., 2018; BENELLI et al., 

2017; KELLEN et al., 2017; COHEN et al., 2017).  

Para monitorar o perfil epidemiológico da doença, a realização das atividades e os 

estoques de insumos o programa utiliza três sistemas de informação: o Sistema de 

Informação de Vigilância Epidemiológica – Notificação de casos da Malária 

(SIVEP_malária), onde são digitados todos os dados disponíveis nas fichas de notificação 

provenientes da região Amazônica; o Sistema de Informação e Controle de Vetores 

(VETORES_malária) onde são inseridas todas as informações referentes ao controle 

vetorial; e, o Sistema de Informação Insumos Estratégicos (SIES) que auxilia na gestão dos 

insumos. Os três sistemas permitem gerar relatórios que podem auxiliar na tomada de 

decisões em tempo oportuno (BRAZ et al, 2006). 
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Em 2015, o PNCM aderiu a meta de eliminar a transmissão da malária até 2035, o 

que constitui um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 

Nações Unidas (ONU).  

Para alcançar essa meta, propôs a estados e municípios a implementação da 

estratégia diagnóstico, tratamento, investigação e resposta (DTIR) como parte do Plano de 

Eliminação da Malária (PEM) a curto, médio e longo prazos que deveria ser iniciado pelo 

Plasmodium falciparum, considerado a forma grave da doença e com maior probabilidade 

de eliminação pela grande redução alcançada (ZAHLOUTH, 2019; BRAZ; BARCELLOS, 

2018; OMS, 2017).  

A política de prevenção e controle da malária foi sistematizada na linha do tempo 

abaixo (Figura 6): 
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FIGURA 6 – LINHA DO TEMPO DOS PRINCIPAIS MARCOS DA ESTRATÉGIA DE CONTROLE DA MALÁRIA NO BRASIL. 

1898/1905 1922
1930 –
1940

1940 1945 1956
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infecção 

Fonte: A malária em foto: imagens de campanhas e ações no Brasil da primeira 

metade do século XX. Fiocruz, 2002. 

Fonte da imagem: Ana Carolina Santelli (arquivo 
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Fonte: Elaboração própria com base em Braz; Barcellos (2018); Ministério da Saúde (2009); Rocha (2006); Ministério da Saúde (2003); Tauil (2002); Loiola et al. (2002); 

Silveira; Rezende (2001). 
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Fonte: Jornal Mais Rondônia. 
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2.2 AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

O ato de avaliar constitui uma atividade muito antiga, banal e inerente ao processo 

de aprendizagem, já que a todo o momento tomamos decisões que dependem das avaliações 

que fazemos a respeito da situação que vivemos (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997).  

 Há aproximadamente quatro mil anos, sociedades orientais já recorriam a avaliações 

para intervenções sociais.  Contudo, sua história moderna no ocidente surge no século 

XVIII como resultado da multiplicação e do refinamento dos métodos de pesquisa social, 

quando o processo de modernização das sociedades juntamente com as novas correntes 

ideológicas e filosóficas serviram de arrimo ao pensamento científico, permitindo a 

implementação de transformações sociais, políticas, culturais e econômicas (BROUSELLE 

et al., 2011). 

 Ao longo dos anos o processo de avaliação foi incorporando novas técnicas e 

incluindo diversas áreas. Como resultado deste processo, constituiu-se como um campo do 

conhecimento e foi institucionalizado dando origem a atividade avaliativa contemporânea 

(BROUSELLE et al., 2011). 

 A avaliação contemporânea de programas é considerada uma poderosa estratégia de 

aprendizado para gerar conhecimento sobre a lógica e os resultados práticos dos programas. 

Ela deve ser capaz de avaliar os resultados de um programa e identificar maneiras de 

melhorá-lo (WHOLEY; HATRY; NEWCOMER, 2004). 

Seu conceito surgiu após a Segunda Guerra Mundial para avaliar programas 

públicos, pois, nessa época, era necessário que o Estado encontrasse meios para empregar 

os recursos da forma mais eficaz, o que aparentemente havia sido alcançado por meio de 

métodos desenvolvidos por economistas para analisar as vantagens e os custos de 

programas públicos (SAMICO et.al, 2010; CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997). 

 Porém, logo se percebeu que suas abordagens eram insuficientes, principalmente, 

quando aplicadas a programas sociais e à educação. A partir desse momento, a avaliação 

passou a adotar uma perspectiva interdisciplinar (CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997). 

 Nos anos 1970, surge a necessidade de se avaliar ações sanitárias, em decorrência 

de fatores como:  término da implantação dos grandes programas sanitários baseados no 

seguro médico e diminuição do crescimento econômico que tornou indispensável o papel 

do Estado no financiamento dos serviços de saúde. Com a atuação do Estado no 
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financiamento dos sistemas de saúde veio a necessidade do controle dos custos, contudo, 

sem a preocupação com uma acessibilidade suficiente de todos a serviços de qualidade 

(CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997).  

 Diante do exposto, para definir o que se pretendeu buscar e alcançar na elaboração 

da proposta de uma pesquisa avaliativa sobre o Programa de Prevenção e Controle da 

Malária no Amapá, foi escolhida a definição de avaliação de CONTANDRIOPOULOS 

(2006):  

Avaliar consiste fundamentalmente em ‘fazer um julgamento’ de valor sobre uma 

‘intervenção’ empregando dispositivos que permitam fornecer ‘informações 

cientificamente válidas ou socialmente legítimas’ sobre uma intervenção ou 

qualquer um de seus componentes, de modo que os diferentes atores envolvidos 

possam manter a posição sobre a intervenção e construir (individualmente ou 

coletivamente) um julgamento sobre a mesma que possa se traduzir em ações 

(CONTRANDIOPOULOS, 2006). 

 Para melhor compreender a definição anterior, é necessário esclarecer que uma 

intervenção consiste num conjunto de meios (físicos, humanos, financeiros e/ou 

simbólicos) organizados em um contexto específico, em um dado momento, para produzir 

bens ou serviços com o objetivo de modificar uma situação problemática 

(CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997; CHAMPAGNE et al., 2011).  

Ela se caracteriza pela presença de cinco componentes: objetivos, recursos, 

serviços, bens ou atividades, efeitos e contexto preciso em um dado momento, podendo ser 

uma medicação, uma técnica, uma organização, um programa, uma política ou até mesmo 

uma avaliação (CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997; CHAMPAGNE et al., 2011).  

 Uma intervenção envolve a participação de diferentes atores (avaliadores, 

população, usuários, administradores, profissionais e financiadores) e cada um deles pode 

ter seus próprios objetivos em relação à intervenção e sua avaliação 

(CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997). 

De modo geral, uma avaliação pode ter inúmeros objetivos e estes podem ser 

oficiais ou oficiosos, explícitos ou implícitos, consensuais ou conflitantes, aceitos por todos 

os atores ou apenas por alguns (CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997; SAMICO et.al, 

2010).  

Podem ser destacados cinco objetivos oficiais para uma avaliação: o objetivo 

estratégico que consiste em ajudar no planejamento e na elaboração de uma intervenção; o 

objetivo formativo que consiste em fornecer informação para melhorar uma intervenção no 
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seu decorrer; objetivo somativo que visa determinar os efeitos de uma intervenção para 

decidir se ela deve ser mantida, transformada de forma importante ou interrompida; o 

objetivo transformador que tem por finalidade utilizar os processos de avaliação como um 

incentivo para transformar uma situação injusta ou problemática, visando o bem-estar 

coletivo; e o objetivo fundamental que pretende contribuir para o progresso dos 

conhecimentos, para a elaboração teórica. (CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997; 

SAMICO et.al, 2010). 

Outro ponto muito importante a se considerar são os usos de uma avaliação, que são 

diversos e podem estar implícitos, destacando-se o uso instrumental, o político ou 

simbólico, o cognitivo e o processual (CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997; SAMICO 

et.al, 2010; ABREU et al., 2017).   

No uso instrumental os resultados da avaliação apoiam a tomada de decisão dos 

responsáveis pela implementação de uma intervenção, sendo difícil considerar quais 

achados embasariam decisões particulares; no uso político ou simbólico os resultados da 

avaliação são utilizados para legitimar uma decisão já tomada ou uma ideia pré-concebida 

(ABREU et al., 2017). 

No uso conceitual a avaliação gera conhecimento sobre a intervenção mais indicada 

para determinado problema e sobre o próprio campo da avaliação; e no uso processual se 

refere às mudanças individuais (conhecimento, atitudes e comportamento), organizacionais 

ou na intervenção durante o processo de avaliação (ABREU et al., 2017). 

Quando os resultados de uma avaliação são provenientes da aplicação de critérios e 

normas caracterizam uma avaliação normativa, quando são provenientes de um 

procedimento científico caracterizam uma pesquisa avaliativa (CONTRANDIOPOULOS, 

2006).  

Na avaliação normativa o julgamento sobre uma intervenção compara a estrutura 

(recursos empregados e sua organização), o processo (serviços ou os bens produzidos) e os 

resultados obtidos com critérios e normas. Ela considera a existência de uma forte relação 

entre o respeito aos critérios e às normas escolhidas com os efeitos reais do programa ou da 

intervenção (ROSSI; FREEMAN, 1985).   

A avaliação normativa é considerada comum numa organização ou num programa e 

corresponde às funções de controle, de acompanhamento e aos programas de garantia de 
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qualidade (CLEMENHAGEN; CHAMPAGNE, 1986). Suas principais características são: 

apoiar os gerentes e profissionais na rotina de serviços e ser realizada por pessoas 

diretamente envolvidas no programa (avaliadores internos) (CONTANDRIOPOULOS et. 

al, 1997; WHOLEY, HATRY e NEWCOMER, 2004; SAMICO et.al, 2010). 

A pesquisa avaliativa é sistematizada e se caracteriza como um procedimento 

científico, apelando para várias estratégias de pesquisa. Ela considera a perspectiva dos 

diferentes atores envolvidos na intervenção e pode se decompor em seis tipos de análises 

sistematizadas que podem ser utilizadas sozinhas ou em conjunto:  a análise estratégica, a 

análise lógica, a análise da produtividade, a análise dos efeitos e a análise de 

implementação (CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997; SAMICO et.al, 2010). 

A análise estratégica analisa a pertinência da intervenção, a análise lógica analisa se 

há adequação entre os objetivos da intervenção e os meios empregados para atingi-los, a 

análise da produtividade analisa a relação entre os recursos empregados e os serviços 

produzidos, a análise dos efeitos analisa a eficácia, e a análise de implementação analisa as 

relações existentes entre a intervenção e o contexto no qual ela se situa 

(CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997; SAMICO et.al, 2010). 

Em qualquer pesquisa avaliativa é importante delimitar o foco, pois avaliações com 

foco muito abrangente exigem maior disponibilidade orçamentária e um extenso 

cronograma (VASCONCELOS, 2002).   

A delimitação do foco pode ser realizada uma etapa antes da realização da avaliação 

propriamente dita por meio de um estudo exploratório da intervenção, como o estudo de 

avaliabilidade (VIEIRA-DA-SILVA, 2014).  

Um estudo de avaliabilidade otimiza o desenvolvimento de uma avaliação e a 

utilização de recursos. Ele é capaz de verificar se há justificativa para uma avaliação 

extensa, identificar os pontos críticos que deverão ser focados, delimitar os objetivos do 

programa, analisar a relação dos objetivos com os problemas e as atividades, verificar a 

disponibilidade dos dados para a avaliação e dos gestores para utilizar os resultados e 

promover mudanças necessárias no programa (VIEIRA-DA-SILVA, 2014; OKAMURA, 

2007) 
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De acordo com Souza et al. (2009) um modelo de estudo de avaliabilidade que 

possui boa aplicabilidade no cenário brasileiro é o de sete elementos ou etapas proposto por 

Thurston; Ramaliu (2005). 

 Nesse modelo um estudo de avaliabilidade é composto pelos seguintes elementos: 

descrição do programa identificando as metas, objetivos e atividades; identificação e 

revisão dos documentos disponíveis; modelagem dos recursos disponíveis, atividades 

pretendidas, impactos esperados e possíveis conexões causais; supervisão do programa ou 

obtenção de entendimento preliminar de como o programa funciona; desenvolvimento de 

um modelo teórico da avaliação; identificação de usuários da avaliação e outros principais 

envolvidos; obtenção de um acordo para prosseguir com a avaliação (THURSTON; 

RAMALIU, 2005).  

2.3 ESTUDOS AVALIATIVOS PARA O CONTROLE DA MALÁRIA 

O aumento do financiamento para o controle da malária, sobretudo nos últimos dez 

anos, resultou na expansão da cobertura e na necessidade de se avaliar o impacto das 

intervenções utilizadas nos países endêmicos (HERSHEY et al., 2017).  

Talvez por isso ao realizar uma busca dos últimos cinco anos no PUBMED, 

considerando apenas a espécie humana e artigos completos em inglês, português e espanhol 

com os termos “evaluation” “impact” “health service” “malaria” tenham sido encontrados 

110 resultados, enquanto a mesma busca com os termos “evaluation” “process” “health 

service” “malaria” gerou 56 resultados. Destaca- se que nenhum dos estudos encontrados 

foram realizados no Brasil. 

No Brasil, a revisão de literatura mostrou que grande parte das avaliações das 

estratégias de controle da malária foram publicadas entre 2001 e 2009, no contexto político 

da descentralização das ações de saúde, quando foi implementado no país o Plano de 

Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia Legal – PIACM, o que pode 

ser explicado pelo fato do PIACM ter previsto recursos para monitoramento e avaliação. 

Das sete avaliações encontradas, duas incluíam o controle da malária no Amapá (GARCIA, 

2014; RODRIGUES, 2009; GALVÃO, 2005; BRITO, 2003; LADISLAU, 2005; TAUIL, 

2002, COUTO et al., 2001). 

 Essas avaliações utilizaram diferentes metodologias e os resultados encontrados 

variaram bastante de acordo com o foco, as perguntas avaliativas, o contexto externo e as 
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prioridades estabelecidas pelos principais atores envolvidos. Ainda assim, é importante 

reforçar o quanto o papel da avaliação em todos os casos levou ao desenvolvimento de 

sugestões para a melhoria do serviço e ao auxílio na escolha de prioridades pelos gestores 

(GARCIA, 2014; RODRIGUES, 2009; GALVÃO, 2005; BRITO, 2003; LADISLAU, 

2005; TAUIL, 2002, COUTO et al., 2001). 

3. JUSTIFICATIVA 

Como servidora efetiva da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá desempenho 

minhas atividades há oito anos no Programa Estadual de Prevenção e Controle da Malária, 

e apesar de ter presenciado em alguns anos redução no número de casos, percebo que essa 

redução por algum motivo não se mantém, suscitando-me dúvidas em relação a possíveis 

falhas no processo que possam impedir a redução contínua do número de casos e em 

consequência alcançar a eliminação da malária no estado. 

A malária é uma doença conhecida por provocar perdas econômicas e sociais 

consideráveis na população que vive sob o risco, sendo observado que a redução na 

incidência de casos e na mortalidade por malária levam a melhora na qualidade e na 

expectativa de vida, gerando ganhos socioeconômicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

No Brasil em 2016, 48% dos municípios prioritários do programa Brasil Sem 

Miséria (por apresentarem baixo índice de desenvolvimento humano municipal – IDHM, 

baixa renda per capita e outros indicadores de pobreza) localizados nos estados do Acre, 

Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima eram também prioritários para malária por 

apresentarem índice parasitário anual maior ou igual a 10 casos de malária por 1000 

habitantes (BRASIL, 2016).  

O estado do Amapá faz fronteira internacional com a Guiana Francesa e o 

Suriname. Nesse contexto Cruz Franco et al. (2019) alertam para a necessidade de uma 

investigação aprofundada da zona de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, a fim de 

compreender os principais determinantes que contribuíram para a ocorrência de malária 

nessa região e com isso identificar a melhor medida possível para o controle da doença. 

Entre os anos de 2016 e 2017 o número de casos de malária voltou a demonstrar 

aumento no Amapá; da mesma forma que aconteceu no mundo, justo num momento em 
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que a eliminação da malária até 2030 se tornou um dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável (ODS, 2020; OMS, 2017) 

Nesse sentido em 2019 a gestão do Programa Estadual adotou a estratégia DTI-R, 

proposta pelo Ministério da Saúde a estados e municípios com o objetivo de realizar um 

enfrentamento mais efetivo contra a endemia, utilizando ações voltadas para serviços de 

busca ativa e de microanálises em cada região para melhor entender as necessidades locais, 

na tentativa de eliminar a malária onde for possível até 2035 (ZAHLOUTH, 2019). 

Nos últimos anos foram crescentes os investimentos públicos e privados aos 

programas de controle da malária com o objetivo de eliminar a endemia, o que aumentou a 

demanda por boa estrutura e monitoramento/avaliação (BALAWANTH et al. 2019; 

GARLEY et al., 2016).  

Estratégias de monitoramento e avaliação permitem identificar os potenciais 

desafios e prioridades dos programas para produção de subsídios que permitam readequá-

los, a fim de ampliá-los de maneira acessível e equitativa para alcance do impacto esperado, 

principalmente num contexto de ameaça a efetividade das estratégias disponíveis em vários 

países, devido ao aumento da resistência tanto dos parasitos ao medicamento de primeira 

linha (ACT), quanto dos vetores ao inseticida (BALAWANTH et al., 2019; Dickson-

Gomez et al., 2018; WHO, 2018; GARLEY et al., 2016 ; Brasil, 2016; Nahlen; Low-Beer, 

2007).  

A revisão de literatura mostrou que a última avaliação sobre as ações de controle da 

malária no estado do Amapá foi realizada em 2002 num contexto diferente do atual 

(TAUIL, 2002). 

Para evitar o desperdício de tempo e recursos é importante que se realize antes da 

etapa de avaliação propriamente dita um estudo de avaliabilidade (VIEIRA-DA-SILVA, 

2014). 

Dessa forma, a realização de um estudo de avaliabilidade do PECM constitui uma 

importante etapa para sua avaliação, uma vez que pode auxiliar na identificação dos pontos 

críticos do programa, na elaboração das perguntas certas e na identificação dos 

informantes-chaves, aumentando as chances de utilização da avaliação pelos gestores, o 

que é primordial na readequação de estratégias para alcance da meta de eliminação.  
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4. QUESTÕES DE PESQUISA 

Este trabalho pretende responder aos seguintes questionamentos: 

a) Qual a mudança encontrada na situação epidemiológica da malária no estado do 

Amapá no período de 2004 a 2019?   

b) Como o Programa de Prevenção e Controle da Malária funciona no Amapá?  

c) Quais a mudanças podem ser encontradas nos indicadores operacionais de 2013 a 

2017? 

d) Qual a influência do contexto no processo de implementação do PECM no estado 

do Amapá? 

e) Quais parâmetros podem ser usados para avaliar o PECM no estado do Amapá? 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 Realizar um estudo de avaliabilidade do Programa Estadual de Prevenção e 

Controle da Malária no estado do Amapá. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrever as características epidemiológicas da malária no estado do Amapá; 

• Delimitar o PECM no Amapá e identificar suas metas, objetivos e atividades; 

• Descrever os componentes técnicos e estruturais do programa por meio de sua 

modelização lógica; 

• Monitorar os indicadores operacionais do programa; 

• Analisar os elementos facilitadores e dificultadores do contexto do PECM; 

• Analisar os principais atores envolvidos com o programa, suas prioridades para o 

controle da malária e interesses na avaliação; 

• Definir e apresentar uma proposta de avaliação do PECM.  
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FIGURA 7 – MAPA POLÍTICO DO AMAPÁ. 

6. METODOLOGIA 

6.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estado do Amapá (Figura 7) fica localizado na Região Norte do Brasil e faz parte 

da Amazônia Legal, sendo o mais setentrional estado litorâneo brasileiro. Ele possui 

dezesseis municípios e sua capital Macapá, no Sul do estado, é cortada pela linha do 

Equador (DRUMMOND et al., 2018).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

A Amazônia Legal ou região Amazônica brasileira abrange os estados do Amapá, 

Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, o que 

corresponde a 49% do território nacional. Como ela foi criada a partir da necessidade de 

incentivar o desenvolvimento econômico da região, não se restringe aos ecossistemas de 

floresta úmida, englobando territórios de mais oito países vizinhos (IPEA, 2020).  Para essa 
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pesquisa foi utilizada a terminologia região Amazônica para se referir a Amazônia Legal 

brasileira. 

O estado do Amapá está situado à margem esquerda do rio Amazonas, a norte e a 

noroeste faz fronteira respectivamente com a Guiana Francesa (655 km de fronteira) e o 

Suriname (52 km). A oeste e sudoeste, boa parte ao longo do rio Jari, faz limite (1.093 km) 

com o Pará. A leste e a nordeste apresenta 598 km de costa oceânica, o que corresponde a 

8,11% do litoral do Brasil. No total, apresenta uma área de 142.814,585 km², 

aproximadamente 1,67% do território brasileiro e 3,71% da Região Norte (DRUMMOND 

et al., 2018).  

Uma parte considerável de suas terras é destinada a preservação ambiental, sendo o 

único estado da federação a destinar 72% do seu território a dezenove Unidades de 

Conservação e quatro Terras Indígenas (equivalente a um país do tamanho de Portugal) 

(ODM, 2012; GALLOIS; GRUPIONI, 2003). 

As Terras Indígenas Uaçá, Juminã e Galibi ficam localizadas no município de 

Oiapoque e abrigam os povos Galibi Marworno, Palikur, Karipuna e Galibi do Oiapoque, a 

TI Waiãpi fica localizada no município de Pedra Branca do Amapari e é habitada pelo povo 

Wajãpi. Destaca-se que os povos indígenas costumam manter relações e vínculos que não 

se restringem às fronteiras nacionais, se estendendo ao Suriname e à Guiana Francesa 

(GALLOIS; GRUPIONI, 2003).  

O Amapá apresenta baixa densidade demográfica com 4, 69 habitantes por 

quilômetro quadrado e, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2020), sua população estimada para 2020 é de 861.773 habitantes.  

Em 2010, a distribuição da população por cor ou raça era composta por 23,97% de 

brancos, 8,71% de pretos, 65,23% de pardos e 1,1% de indígenas (IBGE, 2020). 

Sua única ligação terrestre com outro território é a Ponte Binacional sobre o rio 

Oiapoque, inaugurada em 2017 por meio de um acordo com a França. 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano (2013), em 2010 apresentou alto 

IDHM (0,708) e alto índice de Gini (0,60), ou seja, ao mesmo tempo que apresenta um bom 

desempenho no indicador composto de expectativa de vida, escolaridade e renda é bastante 

desigual (IBGE, 2020).  

Fonte: IBGE (2018). 
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Em 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado foi R$ 15,480 bilhões (IBGE, 

2020), mas 45,9% da população teve rendimento per capita inferior a US$ 5,50 paridade de 

poder de compra diários (linha sugerida para limite de pobreza), 11,3% da população teve 

acesso restrito à Educação, 15,6% à proteção social, 14,4% a condições de moradia, 46,7% 

a serviços de saneamento básico, 12% à comunicação (internet). A taxa de desocupação foi 

de 17,1% (uma das mais altas do país) e os 10% mais ricos receberam 14 vezes mais que os 

40% mais pobres (IBGE, 2018).  

A renda per capita da população em 2019 foi de 880 reais, a 22a considerando os 

demais estados (IBGE, 2020). 

6.2 DESENHO DA PESQUISA 

Foi realizado um estudo de avaliabilidade, seguindo os sete elementos propostos por 

Thurston; Ramaliu (2005). A coleta de dados foi realizada por meio de uma abordagem 

mista, o que possibilitou trabalhar com dados variados, auxiliando a busca de respostas a 

questões mais complexas e reduzindo a produção de incertezas (YIN, 2015; GREENE et 

al., 2001). 

A descrição das etapas de campo para apresentação dos objetivos da pesquisa aos 

stakeholders e coleta dos dados primários e secundários encontra-se no Quadro 2. 

 

QUADRO 2 – DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DA PESQUISA DE CAMPO COM A COLETA DE DADOS. 

PRIMEIRA ETAPA 

Apresentação da finalidade da pesquisa em reunião 

com a gestão estadual do programa e no seminário 

de monitoramento das atividades de controle da 

malária, bem como aplicação das entrevistas 

semiestruturadas.  

SEGUNDA ETAPA 
Pesquisa documental e coleta dos dados 

secundários. 

TERCEIRA ETAPA 

Grupo focal com apoiadores Fiotec/Fiocruz dos 

Programas Municipais de Controle da Malária e 

com técnicos da gestão estadual do programa. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A análise dos dados buscou a complementariedade das informações, por isso dados 

referentes aos temas selecionados para responder aos objetivos da pesquisa foram 

confrontados sempre que apareceram em mais de um instrumento (PARANHOS et al., 

2016).  

A análise foi iniciada pela revisão dos documentos técnicos, após essa etapa seguiu 

uma perspectiva sequencial, onde os dados quantitativos (dados epidemiológicos e 

indicadores operacionais) foram analisados antes dos qualitativos (entrevistas e grupos 

focais). 

A revisão dos documentos técnicos subsidiou a elaboração do modelo lógico e a 

descrição do PECM com suas metas, objetivos e atividades, bem como a análise sequencial 

permitiu que primeiro se caracterizasse o objeto de análise e depois se esclarecesse os 

possíveis fatores que levaram a determinados resultados considerando o contexto, 

percepções individuais e interações grupais (PARANHOS et al., 2016).  

Para análise dos dados qualitativos foi realizada análise de conteúdo por temas 

(análise temática), que cumpriu os requisitos de homogeneidade, exaustividade, exclusão e 

objetividade, seguindo as fases cronológicas indicadas por Bardin (1979): pré-análise, 

análise do material, tratamento dos resultados, inferência e interpretação (RICHARDSON 

et al., 2015). 

Foi realizada análise temática dos dados, por ser considerada um instrumento rápido 

e eficaz, uma vez que consiste em isolar temas do texto e extrair as partes utilizáveis de 

acordo com o problema pesquisado (RICHARDSON et al., 2015). 

6.3 CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SITUAÇÃO DA MALÁRIA NO 

ESTADO DO AMAPÁ  

Para caracterização epidemiológica da malária no estado do Amapá foi realizada 

uma abordagem descritiva dos indicadores de impacto. 

A seleção desses indicadores foi realizada com base nos comumente utilizados pelo 

programa e na revisão de literatura (RODRIGUES, 2009; GALVÃO, 2005; LADISLAU, 

2005; SILVEIRA; REZENDE, 2001). 
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Os indicadores utilizados, suas interpretações, formas de cálculo, fontes de 

informação e o período analisado encontram-se descritos na Matriz de Indicadores 

Epidemiológicos (Quadro 3). 

 

QUADRO 3 – MATRIZ DE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS. 

INDICADORES DE IMPACTO 

INDICADOR INTERPRETAÇÃO CÁLCULO FONTE 
PERÍODO 

ANALISADO 

Número de 

casos 

notificados 

Expressa o número de 

casos positivos 

notificados  

Número de casos 

por local de 

notificação da 

doença na 

população de um 

determinado local 

ao ano 

SIVEP_malaria 2004-2019 

Índice 

Parasitário 

Anual (IPA) 

Representa a incidência 

da malária. Suas faixas 

de classificação de risco 

variam de acordo com os 

países e seus níveis de 

transmissão. No Brasil, 

as áreas podem ser 

consideradas de alto, 

médio ou baixo risco 

para transmissão de 

malária da seguinte 

maneira (WHO, 2018; 

COHEN et al, 2017; 

BRASIL, 2006): 

●Baixo risco: IPA de 0,1 

a 9,9 casos/1000 

habitantes 

●Médio risco: IPA de 

10,0 a 49,9 casos/1000 

habitantes 

●Alto risco: IPA maior 

ou igual a 50,0 

casos/1000 habitantes 

Número de casos 

confirmados da 

doença por local de 

notificação x 

(1000)/população 

de um determinado 

local, excluídas as 

lâminas de 

verificação de cura 

SIVEP_malaria 2004-2019 

Percentual de 

P. falciparum 

Analisa a proporção de 

casos de malária causada 

por Plasmodium 

falciparum, considerada 

forma grave da doença. 

Número de casos 

registrados de 

malária causada por 

P. falciparum x 

(100)/todos os 

casos positivos  

SIVEP-malária 2004 -2019 

Número de 

óbitos por 

malária 

Estima a ocorrência de 

casos graves da doença 

Número de óbitos 

por malária em uma 

região ao ano 
DATASUS 2007 a 2018 

Taxa de 

letalidade por 

malária 

 

Estima a ocorrência de 

casos graves da doença 

Número de óbitos 

por malária x 

(100)/número de 

casos de malária 

DATASUS 2007 a 2018 

Mortalidade 

por malária 

 

Estima a ocorrência de 

casos graves da doença 

Número de óbitos 

por malária x (100 

mil)/ população 

residente 

DATASUS 2007 a 2018 
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no ano considerado 

Número de 

internações 

por malária 

Estima a ocorrência de 

casos graves da doença 

Número de 

internações por 

malária em uma 

região ao ano 

DATASUS 2007 a 2018 

Taxa de 

internação por 

malária 

 

Estima a ocorrência de 

casos graves da doença 

Número de casos de 

internações 

hospitalares por 

malária x(10 mil)/ 

população residente 

no ano considerado 

DATASUS 2007 a 2018 

Proporção de 

lâminas para 

grávidas 

Estima a ocorrência de 

casos graves da doença 

Número de casos de 

malária em 

gestantes x (100)/ 

número de casos 

em mulheres de 10 

a 49 anos 

SIVEP-malária 2009-2019 

Percentual de 

lâminas 

positivas em 

crianças (< 5 

anos) 

Estima a ocorrência de 

casos graves da doença e 

indica transmissão 

intradomiciliar 

Número de casos de 

malária em crianças 

menores de 5 anos 

x (100)/número de 

casos registrados 

SIVEP-malária 2009-2019 

Distribuição 

dos casos por 

faixa etária 

Estima o percentual dos 

casos de acordo com as 

faixas etárias de 0 a 9 

anos, de 10 a 19, de 20 a 

29, de 30 a 39, de 40 a 

49, de 50 a 59, de 60 a 

69, de 70 a 79 e maior de 

80. Pode indicar 

transmissão intra ou 

extradomiciliar e perda 

econômica. 

Número de casos de 

malária em uma 

determinada faixa 

etária x 

(100)/número de 

casos registrados 

SIVEP-malária 2004-2019 

Distribuição 

dos casos de 

acordo com o 

sexo 

Estima o percentual de 

casos de acordo com o 

sexo. 

Número de casos de 

malária por sexo x 

(100)/número de 

casos registrados 

SIVEP-malária 2004-2019 

Percentual de 

casos 

autóctones 

Indica transmissão ativa 

de casos 

Número de casos de 

malária autóctones 

x (100)/número de 

casos notificados  

SIVEP-malária 2004-2019 

Proporção de 

casos de 

malária de 

acordo com a 

categoria do 

local provável 

de infecção 

Indica as categorias de 

locais com maior risco 

de transmissão para 

malária 

Número de casos de 

malária 

categorizados por 

áreas de local 

provável de 

infecção x (100)/ 

total de casos por 

local provável de 

infecção 

SIVEP-malária 2013-2017 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os períodos analisados na matriz de indicadores epidemiológicos variaram de 

acordo com o indicador, já que se optou por uma análise envolvendo todo o período 
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disponível nos sistemas de informação. Para os indicadores extraídos do SIVEP_malária, 

foram excluídos os dados referentes ao ano de 2003, pois a implementação deste sistema de 

informação ocorreu no segundo semestre desse ano. 

Para confecção dos gráficos utilizados na ilustração dos resultados, os dados 

disponíveis no SIVEP_malária (com exceção dos dados que o banco precisava ser 

trabalhado no Excel, tais como proporção de lâminas para grávidas e percentual de casos 

positivos em crianças menores de cinco anos) foram transportados para o software Tableau; 

uma plataforma de análise visual mais rápida e ideal para grandes volumes de dados com 

chave de acesso disponibilizada pelo Ministério da Saúde a estados pertencentes a 

Amazônia Legal e aos apoiadores municipais de controle da malária.  

6.4 DESCRIÇÃO E MODELIZAÇÃO DO PROGRAMA   

Na etapa de descrição foram elencados os objetivos, metas e atividades do   

Programa Estadual de Prevenção e Controle da Malária no estado do Amapá.  Na etapa de 

modelização foi construído o modelo lógico do programa, que consiste numa representação 

da sua teoria, para tal adotou-se metodologia proposta pelo Centers for Disease Control 

(CDC, 2021).  

A modelização do programa é uma etapa importante para realizar as perguntas 

certas, pois, torna mais fácil observar os vínculos entre a intervenção e seus efeitos, 

permitindo detalhar a cadeia de hipóteses causais entre os recursos disponíveis, os 

resultados alcançados, os efeitos e as consequências possíveis da intervenção 

(BROUSSELLE, 2011). 

Tanto a descrição quanto a modelização foram realizadas por meio de revisão dos 

documentos técnicos (portarias, relatórios, programações anuais e plurianuais), da 

observação das atividades desenvolvidas na rotina e validadas em três oficinas com a 

participação de seis informantes-chaves, onde estiveram presentes cinco dos seis técnicos 

da gestão estadual e o chefe da Unidade de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores.  

Na primeira oficina foi apresentado um modelo preliminar para que os participantes 

opinassem. Ela gerou como consenso que o modelo lógico construído pertenceria aos 

programas municipais, não ao estadual. A partir dessa percepção os participantes 

auxiliaram na revisão dos documentos técnicos para a construção de um modelo condizente 
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com a realidade, sendo necessário mais duas oficinas para sua validação. O Quadro 4 

descreve os documentos técnicos utilizados. 

 

QUADRO 4 – DOCUMENTOS UTILIZADOS NA DESCRIÇÃO E NA MODELIZAÇÃO DO PECM. 

DOCUMENTO ANO CONTEÚDO 

PLANO ESTADUAL DE 

SAÚDE 

2016-2019 

2020-2023 

Planejamento que guia atividades 

de saúde por quatro anos  

PLANO DE AÇÃO ANUAL 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 

Planejamento anual das 

atividades pelo estado e pelos 

municípios 

RELATÓRIO DE GESTÃO  2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
Atividades realizadas pela gestão 

estadual do Programa 

ATAS DA CIR 2017 

Proposta de consórcio entre os 

municípios para o controle da 

malária em áreas limítrofes 

PORTARIA Nº 1.172 MS 2008 

Competência da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal na 

área de Vigilância em Saúde 

PORTARIA Nº 1 MS 2014 

Diretrizes, procedimentos, fluxos 

e competências para obtenção de 

ATCS em assentamentos e 

empreendimentos sujeitos a 

licenciamento ambiental em áreas 

endêmicas para malária 

PORTARIA Nº 1.958 MS 2018 

Repasse de recursos financeiros 

para intensificação das ações de 

controle da malária 

LEI Nº 13.595  2018 

Reformulação das atribuições, a 

jornada e condições de trabalho 

Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Combate às 

Endemias. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Além desses documentos, tinha sido planejado analisar atas da CIR de 2018 e as 

atas da CIB, o que não foi possível porque em 2018 a malária não foi pauta em nenhuma 

reunião da CIR e a Secretaria de Saúde não consegui disponibilizar as atas da CIB em 

virtude das demandas da pandemia de Covid-19. 

6.5 MONITORAMENTO DOS INDICADORES OPERACIONAIS DO PROGRAMA 

Para o monitoramento dos indicadores operacionais do programa, foi realizada uma 

abordagem descritiva dos indicadores de estrutura, processo e resultado, pois, de acordo 

com Vuori (1988), boas pré-condições (estruturas) têm maiores chances de resultar em 

processos adequados, da mesma forma que processos adequados (quando segue-se 
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corretamente o conhecimento adquirido) têm maiores chances de apresentarem resultados 

melhores e resultados positivos consistem em objetivos alcançados. 

A seleção desses indicadores foi realizada com base nos indicados na literatura e 

utilizados na rotina do programa (GARCIA, 2014; GALVÃO, 2005; LADISLAU, 2005; 

SILVEIRA; REZENDE, 2001), conforme as dimensões selecionadas no modelo lógico do 

PECM: Sustentabilidade Política, Fortalecimento da Vigilância em Saúde e Controle 

Seletivo e Integrado de Vetores. 

Os indicadores utilizados, suas interpretações, formas de cálculo, fontes de 

informação e o período analisado encontram-se descritos na Matriz de Indicadores 

Operacionais (Quadro 5). 

 
QUADRO 5 – MATRIZ DE INDICADORES OPERACIONAIS 

INDICADORES DE ESTRUTURA  

INDICADOR INTERPRETAÇÃO CÁLCULO FONTE 
PERÍODO 

ANALISADO 

Percentual de 

execução da 

detecção ativa 

(DA) em 

relação ao 

programado 

Analisa a disponibilidade 

de recursos para 

execução das ações de 

detecção ativa 

Número de lâminas 

de detecção ativa 

realizadas x 

(100)/número de 

lâminas de detecção 

ativa programadas 

SIVEP-malária e 

Planos de Ação 

Anuais 

2013-2017 

Percentual de 

testes rápidos 

positivos do 

total de 

exames 

positivos 

Analisa a disponibilidade 

do diagnóstico em 

regiões de difícil acesso 

e a disponibilidade do 

diagnóstico pela gota 

espessa (padrão ouro) 

Número de exames 

positivos realizados 

por teste rápido x 

(100)/todos os 

exames positivos 

SIVEP-malária 2013-2017 

Percentual de 

execução de 

lâminas de 

verificação de 

cura (LVC) 

em relação ao 

programado 

Analisa a disponibilidade 

de recursos para 

execução das ações de 

detecção de recaídas. 

Número de lâminas 

de verificação de 

cura realizadas x 

(100)/número de 

lâminas de 

verificação de cura 

programadas 

SIVEP-malária e 

Planos de Ação 

Anuais 

2013-2017 

Percentual de 

expansão na 

rede de 

laboratórios 

Analisa a expansão 

disponibilidade de 

diagnóstico 

(Número de 

laboratórios em 

2020 x 

(100)/número de 

laboratórios em 

2013)-100 

Planos de Ação 

Anuais, 

SIVEP_malária e 

LACEN/AP 

2013 a 2020 

Percentual de 

laboratórios na 

Zona Rural 

Analisa a disponibilidade 

do diagnóstico nos locais 

de maior vulnerabilidade 

para malária 

Número de 

laboratórios na zona 

rural x 

(100)/número total 

de laboratórios 

SIVEP-malária 2020 

Percentual de 

ACS/ESF que 

trabalhou nas 

Analisa a inserção dos 

ACS/ESF nas ações de 

controle da malária, 

Número de ações 

de controle da 

malária 

SIVEP-malária 2013-2017 
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ações de 

controle da 

malária 

ainda é capaz de indicar 

a aceitabilidade dos 

profissionais em realizar 

ações de malária. 

desenvolvidas por 

ACS (x100)/por 

todas as ações 

realizadas  

INDICADORES DE PROCESSO  

INDICADOR INTERPRETAÇÃO CÁLCULO FONTE 
PERÍODO 

ANALISADO 

Índice de 

Lâminas 

Positivas 

(ILP) 

Analisa o acesso ao 

diagnóstico 

Percentual de 

lâminas positivas 

em relação às 

examinadas da área 

trabalhada 

SIVEP_malária 2013-2017 

Índice Anual 

de Exames de 

Sangue 

(IAES) 

Analisa o acesso ao 

diagnóstico 

Percentual do 

número de lâminas 

examinadas em 

relação à população 

da área trabalhada 

no ano 

SIVEP_malária 2013-2017 

Cobertura da 

detecção ativa 

em relação à 

passiva  

Analisa o acesso ao 

diagnóstico antes da 

manifestação dos 

primeiros sintomas, o 

que reduz o risco de 

transmissão. 

Número de lâminas 

positivas coletadas 

por DA x 

(100)/todos as 

lâminas positivas 

SIVEP-malária 2013-2017 

Percentual de 

lâminas de 

verificação de 

cura (LVC)  

Analisa a ocorrência de 

recaídas.  

Número de lâminas 

de LVC positivas x 

(100)/todos as 

lâminas positivas 

SIVEP-malária 2013-2017 

Percentual de 

tratamento 

iniciado em 

até 24 após a 

coleta da 

lâmina 

 

Analisa a oportunidade 

do tratamento 

Número de casos 

tratados em até 24 

horas do 

diagnóstico x 

(100)/todos os 

casos tratados 

SIVEP_malária 2013-2017 

Percentual de 

casos 

autóctones 

diagnosticados 

em até 48 

horas após os 

primeiros 

sintomas 

(meta 

PQAVS) 

 

Analisa a oportunidade 

do diagnóstico  

Número de casos 

autóctones 

diagnosticados em 

até 48 horas dos 

primeiros sintomas 

x (100)/ todos os 

casos autóctones no 

período naquela 

região 

SIVEP_malária 2013-2017 

Oportunidade 

dos dados no 

SIVEP-

malária 

Analisa a oportunidade 

da informação das 

notificações no sistema 

de informação. 

Número de 

notificações 

inseridas no 

SIVEP-malária em 

até 30 dias após a 

notificação x 

(100)/todas as 

notificações 

SIVEP-malária 2013-2017 

Proporção de 

municípios 

com dados 

digitados no 

Vetores- 

Analisa a oportunidade 

das informações de 

controle vetorial no 

sistema de informação. 

Número de 

municípios que 

inseriram os dados 

no Vetores-malária 

por categoria de 

VETORES-

malária 
2013-2020 
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malária atividade/todos os 

municípios 

Proporção de 

municípios 

que utilizaram 

o SIES para 

solicitar 

insumos 

Analisa a oportunidade 

das informações para a 

gestão de insumos 

(medicamentos, 

inseticidas, mosquiteiros, 

EPIs, etc) 

Número de 

municípios que 

utilizaram o 

SIES/todos os 

municípios 

SIES 2013-2020 

INDICADORES DE RESULTADO 

INDICADOR INTERPRETAÇÃO CÁLCULO FONTE 
PERÍODO 

ANALISADO 

Percentual de 

cobertura da 

BRI de acordo 

com os 

parâmetros de 

efetividade  

Estima população 

protegida por BRI dos 7 

municípios que utilizam 

o sistema de informação 

Número de prédios 

barrifados três 

vezes ao ano nas 

localidades 

programadas x 

(100)/ total de 

prédios 

programados 

VETORES-

malária e 

Programações 

Anuais 

2014-2019 

Percentual de 

recusas e 

casas fechadas 

Indica falhas na 

programação da 

estratégia dos 7 

municípios que utilizam 

o sistema de informação  

Número de recusas 

e casas nos três 

ciclos anuais nas 

localidades 

programadas x 

(100)/ total de 

prédios 

programados 

VETORES-

malária e 

Programações 

Anuais 

2014-2019 

Percentual de 

prédios não 

borrifáveis 

Indica se a borrifação 

intradomiciliar é a 

melhor estratégia a ser 

utilizadas nos 7 

municípios que utilizam 

o sistema de informação 

Número de prédios 

não borrifáveis nos 

três ciclos anuais 

nas localidades 

programadas x 

(100)/ total de 

prédios 

programados 

VETORES-

malária 
2014-2019 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise dos indicadores operacionais foi realizada por um período de cinco anos 

para indicadores de estrutura e processo (2013 a 2017) e de seis anos para os indicadores de 

resultado (2014 a 2019), com exceção do percentual de laboratórios na zona rural, do 

percentual de expansão da rede de laboratórios, da proporção de municípios com dados 

digitados no Vetores- malária e da proporção de municípios que utilizaram o SIES para 

solicitar insumos.  

O percentual de expansão na rede de laboratórios foi calculado com base no período 

de 2013 a 2020, ou seja, todo período disponível nos planos anuais e na base de dados do 

LACEN/AP. Já o percentual de laboratórios por zona rural foi calculado com base no ano 

de 2020, porque a categorização deles em zona rural ou urbana referente a anos anteriores 

não fica disponível no sistema de informação.  
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A fim de calcular a proporção de municípios que utilizaram o SIES e o VETORES-

malária para, respectivamente, solicitar insumos e registrar as ações de controle vetorial foi 

feita uma busca desde a implementação dos mesmos (2013 a 2020). 

Sobre os indicadores utilizados no controle seletivo e integrado de vetores, foram 

selecionados apenas os que se referem à borrifação residual intradomiciliar por ser a 

estratégia há mais tempo implementada no estado, com dados disponíveis no sistema de 

informação.  

Após a coleta dos dados nos sistemas de informação, eles foram exportados para 

confecção dos gráficos nos softwares Tableau e Excel. 

6.6 ANÁLISE DO CONTEXTO POLÍTICO-ORGANIZACIONAL 

A análise do contexto político-organizacional do programa foi temática realizada 

por meio de abordagem qualitativa das entrevistas semiestruturadas, grupos focais e 

pesquisa documental (FELICIANO, 2010). Tal análise foi subsidiada de acordo com os 

aspectos abaixo: 

● Ocorrência de resultados não esperados; 

● Disponibilidade de recursos e acessibilidade aos serviços; 

● Características territoriais, tais como: presença de assentamentos, aldeias indígenas, 

garimpos e regiões de fronteira; 

● Dinâmica populacional: presença de grandes empreendimentos ou outros eventos 

populacionais que podem ter interferido no comportamento da endemia; 

● Sustentabilidade política: discussões em reuniões da CIR sobre o tema malária, 

integração entre municípios para o desenvolvimento de estratégias que envolvam a 

malária, abordagem da malária nos planos anuais e plurianuais e liberdade para 

gerir o recurso em relação ao controle dessa endemia;  

● Visão dos stakeholders sobre o PECM. 

As entrevistas semiestruturadas foram inicialmente planejadas com critérios de 

inclusão e exclusão para selecionar os municípios que participariam, mas esses critérios não 
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foram cumpridos, pois após a pesquisa ser apresentada à gestão estadual do Programa, elas 

foram utilizadas como uma ferramenta de autoavaliação do PECM. 

Sendo assim, durante o I Seminário de Monitoramento das Ações de Controle da 

Malária no Amapá, as entrevistas semiestruturadas foram entregues a todos os municípios 

para que esses respondessem e as devolvessem respondidas até o último dia de evento. 

Ao todo responderam às entrevistas três gerentes de endemias e um Secretário 

Municipal de Saúde, todos assinaram o TCLE e aceitaram que os dados fossem utilizados 

na pesquisa. 

Passada a etapa de coleta, os dados das entrevistas semiestruturadas foram 

digitalizados em uma planilha do Excel e posteriormente foram analisados. Os dois 

modelos de entrevista, um para gerentes de endemias e outro para secretários municipais de 

saúde, encontram-se respectivamente nos Anexos I e II.   

Para os profissionais envolvidos nas atividades de atenção à saúde e controle 

vetorial dos municípios (microscopistas, agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias), foi programado realizar as entrevistas semiestruturadas durante 

supervisão técnica do programa estadual.  

Elas seriam sem identificação e deveriam ser depositadas em urnas para posterior 

preenchimento das matrizes pelo pesquisador. Porém, em virtude da pandemia de Covid-

19, esta etapa ficou comprometida e sua realização foi impossibilitada.  

Os grupos focais constituíram um dos grandes desafios para esta pesquisa em 

virtude das medidas restritivas de isolamento social para evitar a transmissão de Covid-19, 

o que foi minimizado com a utilização de tecnologias de comunicação por meio de 

plataformas on-line de videoconferência (ABREU et al., 2009). Foram realizados dois 

grupos focais, um apenas com apoiadores dos programas municipais de controle da malária 

e outro com técnicos do programa estadual e um apoiador.  

O primeiro grupo focal foi realizado em abril de 2020 e coincidiu com o período de 

medidas restritas de isolamento social no estado, por isso foi realizado totalmente de forma 

virtual, com a participação de três dos quatro apoiadores municipais do programa de 

controle da malária contratados pelo Ministério da Saúde.  Em virtude de dificuldades em 
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relação ao fornecimento de energia elétrica na ocasião, um dos apoiadores não pôde 

participar e, por isso, foi convidado a participar em outro momento junto com os técnicos 

da gestão estadual, que não participaram nesse primeiro momento em virtude de 

dificuldades com o acesso às plataformas digitais de videoconferência. 

O segundo grupo focal foi realizado em agosto de 2020, quando as medidas de 

isolamento social estavam flexibilizadas no estado. Nesse momento, participaram três 

técnicos da gestão estadual (os demais ainda estavam afastados por fazerem parte do grupo 

de risco para a Covid-19) e um apoiador municipal. Os três técnicos da gestão estadual e 

um dos dois mediadores participaram de maneira presencial, na sede da gestão estadual, 

onde interagiram com o apoiador e o outro mediador on-line. 

Os grupos focais foram gravados utilizando o recurso da plataforma digital de 

videoconferência e, em seguida, foram transcritos. Após a transcrição, foi realizada análise 

temática com base nos aspectos selecionados nos trechos transcritos, os vídeos foram 

novamente assistidos buscando captar o máximo da expressão dos entrevistados, 

principalmente em relação aos aspectos que não haviam sido selecionados a priori para 

subsidiar a análise temática, mas que pareciam caros ou incômodos aos participantes.  

Os aspectos da análise temática foram reorganizados e foi gerado um resumo 

englobando as ideias e percepções do grupo. Por fim, tanto o resumo quanto as transcrições 

foram confrontados com os achados gerados por outras técnicas de coleta de dados, como 

as entrevistas semiestruturadas e a pesquisa documental, para comparação e 

complementação dos resultados de temas afins. Os roteiros utilizados nos grupos focais 

estão descritos no Anexo III. 

Para identificar os principais atores, seus interesses na intervenção, na avaliação e 

possível papel na utilização dos achados, foi elaborada uma matriz de análise de 

stakeholders (Quadro 6).  Tal matriz facilitou a organização dos achados e a visualização 

de ideias convergentes entre os diversos atores entrevistados no momento da análise, uma 

vez que esses pertenciam a grupos distintos e foram entrevistados com diferentes 

metodologias.  
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QUADRO 6 – MATRIZ DE ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS. 

STAKEHOLDER 
PAPEL NO 

PROGRAMA 

INTERESSE NA 

INTERVENÇÃO 

INTERESSE 

NA 

PESQUISA 

PAPEL NA 

UTILIZAÇÃO 

DOS 

ACHADOS 

     

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.7 PROPOSTA PARA UMA AVALIAÇÃO DO PECM 

A proposta para avaliação do PECM foi elaborada com base na da modelização do 

programa e a partir dos resultados das análises da caracterização epidemiológica, do 

monitoramento dos indicadores e da análise do contexto político-organizacional, que 

indicaram dificuldade no alcance de metas e falhas no processo da intervenção. 

Dessa forma, foi elaborada uma proposta de avaliação implementação, porque ela é 

capaz de analisar o contexto da implementação e, com isso, auxiliar na reestruturação da 

intervenção para que se alcance os resultados esperados (DENIS; CHAMPAGNE, 1997).  

Os componentes da intervenção a serem avaliados foram selecionados a partir da 

modelização lógica desenvolvida.  As dimensões e subdimensões para o julgamento foram 

selecionadas a partir da revisão de literatura. Matrizes de relevância e julgamento foram 

elaboradas, porém como passaram por apenas uma rodada de validação com dois 

informantes-chave da gestão estadual (em virtude do isolamento social) sugere-se mais uma 

rodada de validação com a presença de outros informantes-chave antes de utilizá-las. 

  Estudos sobre a implementação estão associados a necessidade de melhorias nos 

processos político administrativos para o aprimoramento das atividades. Atores 

implementadores, para observar os resultados pensados, podem adequar a política ao 

contexto real, por isso é muito importante que essas discussões ocorram no nível local, 

onde os ajustes serão realizados (DALFIOR et al, 2015; LIMA; ASCENZI, 2013).  

Este tipo de avaliação é pertinente quando observamos uma grande variabilidade 

nos resultados obtidos por intervenções semelhantes implementadas em contextos 

diferentes ou quando a intervenção analisada é complexa e composta de elementos 
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sequenciais sobre os quais o contexto pode interagir de diferentes modos 

(CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997).  

A análise da implementação geralmente tem por objetivo auxiliar na tomada de 

decisões e foca em dois aspectos essenciais: a influência do grau de implementação de uma 

intervenção sobre seus efeitos e a influência do contexto em que está inserida a intervenção 

sobre seus efeitos (CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997; SAMICO et.al, 2010). 

Existem dois tipos de análise de implementação, o primeiro tipo de análise de 

implementação consiste em verificar como a variação no grau de implementação influencia 

o efeito observado. Até mesmo uma ausência de efeito pode ser consequência do fato de 

uma intervenção avaliada não ter sido realmente implementada (CONTANDRIOPOULOS 

et. al, 1997).  

O segundo tipo de análise da implementação consiste em se perguntar sobre os 

efeitos da interdependência que pode haver entre o contexto no qual a intervenção está 

implementada e a intervenção em si. Deseja-se descobrir os sinergismos ou antagonismos 

que podem existir entre um contexto e uma intervenção, isto é, sobre os efeitos inibidores 

do contexto e sobre os efeitos da intervenção (CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997). 

A avaliação de implementação busca ampliar a validade externa de uma avaliação, 

mostrando quais efeitos foram de fato devidos à intervenção, ela permite uma reflexão 

sobre a perspectiva de vários executores e meios de implementação (DENIS; 

CHAMPAGNE, 1997). 

Três estratégias metodológicas são indicadas para realizar uma avaliação de 

implementação: o estudo de caso, o estudo comparativo e a experimentação (DENIS & 

CHAMPAGNE, 1997).   

6.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 A pesquisa foi previamente aprovada pelo parecer número 3.386.763 do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CEP- CMM/HUAP), seguindo a 

normatização da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. As coletas de informações iniciaram após sua 

aprovação por este comitê. 



 

56 
 

 Todos os participantes convidados para a pesquisa foram informados sobre o 

objetivo dela, sobre a liberdade de decidir sua participação e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

7. RESULTADOS 

 Os resultados estão apresentados considerando os seguintes tópicos: caracterização 

epidemiológica da situação da malária no estado do amapá, descrição e modelização do 

programa, monitoramento dos indicadores operacionais do programa, análise do contexto 

político-organizacional e proposta para uma avaliação de implementação do PECM. 

7.1 CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SITUAÇÃO DA MALÁRIA NO 

ESTADO DO AMAPÁ  

 De 2004 a 2019 foram registrados no estado do Amapá 276.380 casos de malária, 

correspondendo a uma média de 17.274 casos por ano. Nesse período observou-se redução 

de 49,20% nas notificações. Os casos se concentraram principalmente nos anos de 2005 e 

2006, com respectivamente 28.059 e 29.290 notificações. O ano com o menor número da 

série histórica foi 2019, que registrou 10.501 casos. O total de casos de malária causada por 

Plasmodium falciparum corresponderam a 58.387 (21,12% do total de notificações no 

período analisado), com uma média de 3.649 casos ao ano e apresentaram uma redução de 

90,54% no comparativo entre os anos de 2004 e 2019 (Gráfico 2). 

 

GRÁFICO 2 – SÉRIE HISTÓRICA DO NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS DE MALÁRIA 

NO ESTADO DO AMAPÁ DE 2004 A 2019. 
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Fonte: Elaboração própria com base em SIVEP_malaria. 

No mesmo período, a região Amazônica notificou 4.680.187 casos de malária, o que 

corresponde a uma média de 292.512 casos por ano e a uma redução de 66,25% no 

comparativo entre 2004 e 2019. O número de casos notificados por P. falciparum foi 

871.096 (18,3% do total de notificações), correspondendo a uma média de 54.444 casos ao 

ano e a uma redução de 84,61% no comparativo ente 2004 e 2019 (Gráfico 3).  

 

GRÁFICO 3 – SÉRIE HISTÓRICA DO NÚMERO DE CASOS DE MALÁRIA NA REGIÃO 

AMAZÔNICA DE 2004 A 2019. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SIVEP_malaria. 
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O Gráfico 4 apresenta a distribuição do IPA no estado do Amapá e na região 

Amazônica no período de estudo. Observa-se tendência de queda nas duas unidades 

territoriais, mantendo-se um padrão de endemicidade considerada média desde 2006. Vale 

ressaltar, que a partir de 2012 a região Amazônica passou a apresentar baixo risco de 

transmissão para malária enquanto o estado do Amapá se manteve num padrão de 

endemicidade média. Durante todo o período a incidência do estado foi superior à da região 

Amazônica.  

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em SIVEP_malaria. 

 

A proporção de casos de malária causada por Plasmodium falciparum mostrou 

tendência de redução no estado do Amapá da mesma forma que na região Amazônica. 

Durante todo o período analisado, não ultrapassou 40% dos casos notificados, estando 

abaixo da atual meta estadual (12%) nos anos de 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. Vale 

ressaltar, que o estado do Amapá chegou a apresentar um percentual maior que a média da 

região Amazônica até o ano de 2013 e em 2016 (Gráfico 5). 
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GRÁFICO 4 – ÍNDICE PARASITÁRIO ANUAL NO ESTADO DO AMAPÁ E NA REGIÃO 
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Fonte: Elaboração própria com dados por local de notificação do SIVEP-malária. 

 

O Gráfico 6 em conjunto com a Tabela 1 mostram os óbitos e internações por 

malária em números absolutos, as taxas mortalidade e internação por malária e a letalidade 

de 2007 a 2018 no estado do Amapá.  

Nesse período, foram registrados 46 óbitos por malária o que equivale a uma média 

de 3,8 ao ano. O número máximo de óbitos por malária registrados no estado de 2007 a 

2018 foi 6, nos anos de 2007 e 2009, com letalidade 0,03 % e 0,04% e com taxa de 

mortalidade de 0,94 óbitos por 100.000 habitantes em 2007 e 0,96 óbitos por 100.000 

habitantes em 2009. Os anos que registraram menos óbitos foram 2014 e 2017, cada um 

registrou 2 óbitos com letalidade de 0,01% em ambos os anos e taxa de mortalidade de 0,27 

óbitos por 100.000 habitantes em 2014 e 0,25 óbitos por 100.000 habitantes em 2017. 

Em relação às internações, 2011 foi o ano que registrou o maior número de 

internações (266) com taxa de internação de 3,89 internações por malária a cada 100.000 

habitantes. E descartando o ano de 2007, por apresentar números muito baixos em relação 

aos demais, o ano que apresentou o menor registro de internações por malária foi 2016, 

com 124 internações o que representa 1,59 internação para cada 100.000 habitantes. 
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GRÁFICO 5 – SÉRIE HISTÓRICA DO PERCENTUAL DE MALÁRIA CAUSADA POR PLASMODIUM 

FALCIPARUM NA REGIÃO AMAZÔNICA E NO ESTADO DO AMAPÁ DE 2004 A 2019. 

GRÁFICO 6: TAXAS DE INTERNAÇÃO, MORTALIDADE POR MALÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ 

DE 2007 A 2018. 
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Fonte: Elaboração própria com dados do SIVEP-malária e do DATASUS. 

 

TABELA 1 – NÚMEROS ABSOLUTOS DE ÓBITOS E INTERNAÇÕES, LETALIDADE, TAXA DE 

MORTALIDADE E TAXA DE INTERNAÇÃO POR MALÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ DE 2007 A 

2018.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Óbitos 

(Números 

absolutos) 

6 5 6 3 3 5 4 2 4 3 2 3 

Letalidade 

(X 100) 

0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 

Taxa de 

Mortalidad

e 

(x 100.000)  

0,94 0,82 0,96 0,45 0,44 0,72 0,54 0,27 0,52 0,38 0,25 0,36 

Internação 

(Números 

absolutos) 

20 200 221 174 266 178 150 139 142 124 139 147 

Taxa de 

internação 

(x100.000) 

3,14 32,6

2 

35,2

7 

25,9

9 

38,8

7 

25,4

8 

20,4

1 

18,5

1 

18,5

2 

15,8

5 

17,4

2 

17,7

2 

Fonte: Elaboração própria com dados do SIVEP-malária e do DATASUS. 

 

Ao contrário do que foi observado na região Amazônica, o percentual de gestantes 

dentro do grupo de mulheres em idade fértil notificadas com malária, no período de 2009 a 

2019, não apresentou tendência de redução no estado do Amapá, se mantendo acima da 

média da região em todo o período, com exceção do ano de 2012 (Gráfico 7). 
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GRÁFICO 7 – COMPARATIVO DO PERCENTUAL DE MALÁRIA EM GESTANTES ENTRE O 

ESTADO DO AMAPÁ E A REGIÃO AMAZÔNICA DE 2009 A 2019 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do SIVEP-malária. 

 

O percentual de crianças menores de 5 anos que tiveram malária (Gráfico 8) não 

ultrapassou 9% do total de casos notificados no estado do Amapá e se manteve abaixo da 

média da região Amazônica durante o período estudado.  

 

GRÁFICO 8 – COMPARATIVO DO PERCENTUAL DE CASOS DE MALÁRIA NOTIFICADOS EM 

CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO ESTADO DO AMAPÁ E NA REGIÃO AMAZÔNICA DE 2009 

A 2019 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do SIVEP-malária. 
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  Gráfico 9 mostra que de 2004 a 2019 a faixa etária que concentrou a maior 

proporção dos casos de malária no estado do Amapá foi a de 10 a 19 anos (24,81%) 

seguida das de 20 a 29 anos (21,44%) e de 0 a 9 anos (19,34%).  

 

GRÁFICO 9 – PROPORÇÃO DOS CASOS DE MALÁRIA DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA NO 

ESTADO DO AMAPÁ DE 2004 A 2019. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do SIVEP-malária. 

 

Em relação a distribuição dos casos de acordo com o sexo, o Gráfico 10 mostra que 

mais de 60% dos casos ocorreram em homens durante todos os anos analisados, porém a 

proporção de casos de homens/mulheres passou de 1,76 em 2004 para 1,56 em 2019. 
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GRÁFICO 10 – DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS NOTIFICADOS DE MALÁRIA DE ACORDO COM O 

SEXO NO ESTADO DO AMAPÁ DE 2004 A 2019. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do SIVEP-malária 

 

No período de 2004 a 2010 a autoctonia se manteve acima de 60% e desde 2011 

mais de 80% dos casos notificados no estado são autóctones (Gráfico 11).  

 

GRÁFICO 11 – PERCENTUAL DE CASOS AUTÓCTONES E IMPORTADOS NOTIFICADOS NO 

ESTADO DO AMAPÁ DE 2004 A 2019. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do SIVEP-malária. 
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Os municípios de Mazagão e Santana registraram as maiores proporções de casos 

autóctones do estado, por isso apareceram no estrato prioritário para ações de controle da 

malária, em todos os anos durante o período de 2013 a 2017.   

Por outro lado, os municípios de Amapá, Pracuúba, Itaubal, Cutias e Vitória do Jari 

permaneceram no estrato de áreas menos prioritárias durante o mesmo período, não 

ultrapassando 100 casos autóctones por ano cada. 

Dos casos autóctones registrados entre 2013 e 2017, mais de 50% ocorreram na área 

rural, seguida pela área urbana, garimpo, área indígena e assentamento (Gráfico 12).  

 

GRÁFICO 12 – PROPORÇÃO DE CASOS DE MALÁRIA DE ACORDO COM A CATEGORIA DO 

LOCAL PROVÁVEL DE INFECÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ DE 2013 A 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do SIVEP-malária utilizando o software de confecção de gráficos 

Tableau. 

 

A proporção de casos por local provável de infecção variou de acordo com 

municípios e localidades, sendo importante destacar que nos municípios com áreas 
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indígenas a proporção de casos oriundos das aldeias variou de 10, 6% a 31, 9% no 

município de Pedra Branca do Amapari (Gráfico 13) e de 31,2% a 59,3% no Oiapoque 

(Gráfico 14).  

  

GRÁFICO 13 - PROPORÇÃO DE CASOS DE MALÁRIA DE ACORDO COM A CATEGORIA DO 

LOCAL PROVÁVEL DE INFECÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI DE 2013 A 

2017.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária utilizando o programa para confecção de gráficos 

Tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária utilizando o programa para confecção de gráficos 

Tableau. 

 

Ainda de acordo com o SIVEP_malária cabe destacar, que de 2013 a 2019 mais de 

50% dos casos notificados ocorreram em indivíduos com ensino fundamental incompleto, 

de 77,9% a 84,4% eram pardos ou pretos, de 4,5% a 12,8% eram indígenas, e dos que 

declararam ocupação durante o preenchimento da ficha de notificação (menos de 50%), a 

maioria desenvolvia alguma atividade relacionada à agricultura, seguida de atividades 

domésticas, garimpagem, exploração vegetal ou caça/pesca.  

7.2 DESCRIÇÃO E MODELIZAÇÃO DO PROGRAMA 

A descrição e a modelização do PECM constituíram etapas fundamentais a todo o 

processo da pesquisa, pois proporcionaram um maior conhecimento da intervenção e trocas 

entre os stakeholders que se empenharam na análise dos documentos técnicos e perceberam 

inconsistências entre metas pactuadas, objetivos e atividades desenvolvidas pelo Programa. 

GRÁFICO 14 – PROPORÇÃO DE CASOS DE MALÁRIA DE ACORDO COM A CATEGORIA DO 

LOCAL PROVÁVEL DE INFECÇÃO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE DE 2013 A 2017. 
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Por exemplo, no primeiro modelo lógico desenvolvido, quase todas as atividades 

elencadas eram de responsabilidade dos municípios, pois o estado assumiu metas de 

atividades nos Planos Anuais, como borrifação e detecção ativa, que a responsabilidade 

pela execução é dos municípios, e os percentuais pactuados para redução do IPA não eram 

condizentes com os percentuais de redução no número de casos. 

Outro ponto que merece destaque é que várias atividades essenciais realizadas pelos 

técnicos estaduais não entravam nos relatórios anuais e quadrimestrais por serem 

consideradas rotineiras. Essa percepção gerou debates nas oficinas de validação, busca por 

outros documentos técnicos e novas orientações para futuras programações, relatórios, bem 

como pactuações. 

As diferenças nas metas pactuadas levaram ao questionamento a respeito de qual 

teria sido a real mudança epidemiológica no estado e de que maneira o contexto estaria 

influenciando nos resultados alcançados, questionamentos esses que guiaram essa pesquisa 

e auxiliaram na elaboração da proposta de avaliação. 

O principal objetivo identificado do Programa de Prevenção e Controle da Malária 

do estado do Amapá é desenvolver ações que auxiliem no controle dos fatores 

determinantes envolvidos na transmissão da malária, respeitando as diretrizes técnicas do 

Ministério da Saúde, por meio de apoio técnico aos municípios, capacitações, supervisões e 

da realização de atividades em caráter complementar sempre que os municípios declararem 

não conseguir realizá-las. 

As principais metas trabalhadas atualmente no Programa Estadual são a de 

eliminação da malária até 2035 e a de eliminação da malária causada por Plasmodium 

falciparum até 2030.  

Para isso cada município pactuou com o Ministério da Saúde metas de redução 

anuais dos casos autóctones e o Ministério da Saúde tem estabelecido, anualmente, um 

limite máximo do percentual de casos de malária falciparum com base na média da região 

Amazônica, sendo 12% no ano de 2020. 

Os Planos Anuais de Saúde estabelecem o número de supervisões, capacitações, 

ações educativas e reuniões de planejamento que deverão ser realizadas a cada ano pelo 
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PECM, conforme as metas estabelecidas no Plano Estadual de Saúde, também chamado 

pelos informantes-chave de Plano Plurianual (PPA). 

A única meta estabelecida no PPA até o ano de 2019 era apoiar tecnicamente os 16 

municípios no controle da malária. A partir de 2020 foram incorporados ao PPA metas 

mensuráveis já trabalhadas no Programa com seus indicadores, conforme descrito no 

Quadro 7.  

QUADRO 7 - METAS E INDICADORES DO PROGRAMA 

Metas 2020-2023 
Indicador para monitoramento e 

avaliação da meta 

1. Reduzir em 20% o número de 

casos autóctones de Malária do 

Estado  

Percentual de Redução de casos 

autóctones de Malária no estado 

2. Tratar 70% dos casos de 

malária em até 48h do início dos 

primeiros sintomas 

Percentual de Casos de malária 

tratados até 48h a partir do início 

dos sintomas 

3. Pactuar com os 16 municípios 

a realização de 03 ciclos de 

Borrifação Residual 

Intradomiciliar (BRI) para 

controle de Anopheles em 80% 

das localidades prioritárias/ano 

Número de municípios que 

pactuaram a realização de 03 

ciclos e atingiram o mínimo de 

80% de BRI para o controle 

vetorial do Anopheles/ano 

4. Realizar manutenção 

preventiva e corretiva de 64 

bombas para BRI e/ou 

termonebulização da malária/ano 

Número de bombas de BRI para 

uso no controle vetorial do 

Anopheles que tiveram 

manutenção preventiva e 

corretiva/ano 

Fonte: Amapá (2020). 

 

Metas de capacitação e supervisão não entraram no PPA, apenas nos Planos Anuais 

e variaram a cada ano, não correspondendo ao que seria o mínimo aceitável, de acordo com 

os informantes-chave, que relataram durante a realização das oficinas dificuldade em 

inclui-las no planejamento. 

Para eles os municípios deveriam ser capacitados a cada dois anos, a cada troca de 

equipe e/ou quando fossem percebidas falhas que não pudessem ser corrigidas durante as 

supervisões; que deveriam ocorrer, pelo menos, duas vezes ao ano em cada município 

prioritário e uma vez em cada município não prioritário. 
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Na oficina para descrição do programa e nos grupos focais foram evidenciadas 

como orientações técnicas constantes do Programa Estadual a realização de reuniões para 

monitoramento e planejamento das atividades, o uso racional da termonebulização, a 

instalação e o monitoramento dos MILDs, a redução dos casos em crianças e gestantes, o 

abastecimento regular de insumos, a ampliação da rede de diagnóstico, a priorização da 

gota espessa e o uso dos sistemas de informação. 

A modelização da intervenção com os componentes técnicos e operacionais do 

programa favoreceu a compreensão lógica do seu funcionamento ao evidenciar a 

articulação entre seus componentes técnicos e estruturais, facilitando a percepção das 

diferenças entre como o programa foi previsto e como ele está sendo executado, o que 

auxiliou na construção das perguntas que indicaram os componentes que deveriam ser 

avaliados. 

O Programa de Prevenção e Controle da Malária do Estado do Amapá possui seis 

componentes:  

• Sustentabilidade Política; 

• Fortalecimento da Vigilância da Malária; 

• Controle Seletivo e Integrado de Vetores; 

• Capacitação e Atualização dos Recursos Humanos; 

• Supervisão, Monitoramento e Acompanhamento das Atividades, 

• Mobilização Social, Educação em Saúde Ambiental e Comunicação.  

Esses seis componentes modelizados se dividem em vinte e duas atividades que 

podem gerar resultados imediatos, intermediários e de impacto, a depender da estrutura 

político-organizacional e do contexto de implementação (Figura 8).
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FIGURA 8 – MODELO LÓGICO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA MALÁRIA NO ESTADO DO AMAPÁ.  
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(martelo, furadeira, etc), 

EPIs e veículo com 

combustível. 

 

 

Capacitação sobre 

MILDs 

Capacitação em 

supervisão aos Postos de 

Notificação e Tratamento, 

Detecção Ativa e gestão 

de insumos 

Técnicos 

municipais 

capacitados 

para realizar 

atividades 

de BRI e 

FOG 

Técnicos 

municipais 

capacitados 

para 

instalação de 

MILDs 

Técnicos 

municipais 

capacitados 

para 

supervisão 

aos PN e 

tratamento 

de malária 
A

T

I

V

I

D

A

D

E

S 

RESULTADOS 

IMEDIATOS INTERMEDIÁRIOS IMPACTO 

Redução 

da 

ocorrência 

de casos 

graves 

Redução 

no 

número 

de casos 

autóctone

s 

Eliminação 

casos 

graves, 

internações 

e óbitos 

Eliminar a 

transmissão 

da malária 

COMPONENTES RECURSOS 

Manutençã

o das ações 

de controle 

Controle de 

vetores 

integrado, 

sustentável e 

eficiente 

Cumprimento 

dos ciclos, da 

cobertura e do 

monitoramento 

das ações de 

controle vetorial 

Casos de 

malária 

diagnosticados 

e tratados em 

tempo 

oportuno 

Capacitação em 

controle seletivo de 

vetores para malária: 

BRI, FOG, manuseio de 

bombas preenchimento 

de formulários e uso 

correto de EPIs 

Redução 

no IPA 

Eliminação 

transmissão 

de malária 

falciparum 
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SUPERVISÃO, 

MONITORAMENTO E 

ACOMPANHAMENTO 

DAS ATIVIDADES 

RECURSOS 

HUMANOS: 

Equipe 

multidisciplinar 

(técnico 

administrativo, 

biólogos, 

médicos 

veterinários, 

farmacêuticos, 

enfermeiros, 

médicos) 

RECURSOS 

FINANCEIRO

S 

RECURSOS 

MATERIAIS:  

Computador 

com acesso à 

internet; 

Telefone; 

Impressora, 

Embarcações e 

automóveis com 

combustível. 

 

 

Supervisão das atividades 

de controle vetorial 

Supervisão integrada 

com municípios aos 

Postos de Notificação e 

Diagnóstico de Malária 

Supervisão a gestão 

municipal de controle da 

malária com capacitação 

continuada sobre 

diretrizes técnicas do 

programa e gestão de 

insumos 

Gestão 

municipal 

supervisionada 

e atualizada 

sobre as 

diretrizes 

técnicas do 

programa de 

malária 

Postos de 

Notificação 

supervisionados 

Atividades de 

controle vetorial 

supervisionadas 
 

A

T

I

V

I

D

A

D

E

S 

RESULTADOS 

IMEDIATOS INTERMEDIÁRIOS IMPACTO 

Redução 

da 

ocorrência 

de casos 

graves 

Eliminação 

casos 

graves, 

internações 

e óbitos 

COMPONENTES RECURSOS 

Garantia da 

manutenção 

das ações de 

controle 

Controle de 

vetores 

integrado, 

sustentável e 

eficiente 

Cumprimento 

dos ciclos, da 

cobertura e do 

monitoramento 

das ações de 

controle vetorial 

Casos de 

malária 

diagnosticados 

e tratados em 

tempo 

oportuno 
Redução 

no número 

de casos 

autóctones 

Redução 

no IPA 

Eliminação  

transmissão 

de malária 

falciparum 

Eliminação 

transmissão 

da malária 
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Fonte: Elaboração própria com base em Ministério da Saúde (2003); Galvão (2005); Marcelino (2010); Amapá (2018); Amapá (2019); CDC (2021). 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL, 

COMUNICAÇÃO E 

EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE AMBIENTAL 

RECURSOS 

HUMANOS: 

Equipe 

multidisciplinar 

(técnicos 

administrativos, 

educadores, 

profissionais da 

comunicação) 

RECURSOS 

FINANCEIRO

S 

RECURSOS 

MATERIAIS:  

Computador 

com acesso à 

internet, 

telefone, 

impressora, 

material 

gráfico, 

aparelhos 

audiovisuais, 

MILDs, 

embarcações e 

automóveis com 

combustível. 

 

 

Ações pontuais de 

mobilização social e 

educação em saúde 

ambiental 

Sensibilização dos 

gestores sobre a 

importância da inserção 

do tema malária nas ações 

das Secretarias de 

educação e Meio 

Ambiente 

Comunidade 

mobilizada e 

consciente 

sobre 

prevenção, 

controle e 

tratamento da 

malária 

Ações de 

controle da 

malária 

inseridas 

nas 

atividades 

das 

Secretarias 

de educação 

e Meio 

Ambiente 

A

T

I

V

I

D

A

D

E

S 

RESULTADOS 

IMEDIATOS INTERMEDIÁRIOS IMPACTO 

Redução 

da 

ocorrência 

de casos 

graves 

Redução 

no número 

de casos 

autóctones 

Redução 

no IPA 

Eliminação 

casos 

graves, 

internações 

e óbitos 

Eliminação 

transmissão 

de malária 

falciparum 

Eliminação 

transmissão 

da malária 

COMPONENTES RECURSOS 

Garantia da 

manutenção 

das ações de 

controle 

Controle de 

vetores 

integrado, 

sustentável e 

eficiente 

Cumprimento 

dos ciclos, da 

cobertura e do 

monitoramento 

das ações de 

controle vetorial 

Casos de 

malária 

diagnosticados 

e tratados em 

tempo 

oportuno 

Produção de material 

educativo adequado a 

realidade do estado 



76 
 

A caracterização de cada componente levou a percepção de que eles estão 

interligados e são dependentes. Dessa forma, não é possível o funcionamento pleno do 

Programa quando apenas parte dos componentes são executados, por exemplo, todos os 

componentes são afetados quando não há sustentabilidade política, da mesma forma não se 

realiza controle seletivo e integrado de vetores ou fortalecimento da vigilância sem 

capacitação, mobilização social e educação em saúde, bem como não há evolução no 

quadro do programa sem supervisão e monitoramento. 

 Ademais, a modelização contribuiu de tal forma para a intervenção que começou a 

ser utilizada para gerar o relatório referente ao quadrimestre vigente e ficou como modelo 

para auxiliar na programação do próximo ano logo após a última reunião de validação. 

7.3 MONITORAMENTO DOS INDICADORES OPERACIONAIS DO PROGRAMA 

De 2013 a 2017, o índice de lâminas positivas mostrou tendência de aumento e o 

índice anual de exames de sangue mostrou tendência de redução, conforme mostra o 

Gráfico 15.  

 

 

GRÁFICO 15 – ÍNDICE ANUAL DE EXAMES DE SANGUE E ÍNDICE DE LÂMINAS POSITIVAS DE 

2013 A 2017 NO ESTADO DO AMAPÁ.  
 

 
Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária. 
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O Gráfico 16 mostra que o percentual de exames de detecção ativa, em relação ao 

programado anualmente, não foi atingido em nenhum ano, com exceção de 2015; ano em 

que a análise não foi possível devido à ausência de dados referentes ao planejamento. 

  

GRÁFICO 16 – PERCENTUAL DE EXAMES DE DETECÇÃO ATIVA EM RELAÇÃO AO 

PROGRAMADO ANUALMENTE. 

 
Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária e nas programações anuais. 

 

Já o Gráfico 17 mostra que o percentual de lâminas positivas coletadas por detecção 

ativa se manteve abaixo de 10% até 2015, demonstrando aumento em 2016 (10,2%) e 2017 

(12,1%).  
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GRÁFICO 17 – PERCENTUAL DE LÂMINAS POSITIVAS COLETADAS POR DETECÇÃO ATIVA DE 

2013 A 2017 NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária utilizando o programa para confecção de gráficos 

Tableau. 

 

 O Gráfico 18 mostra que o percentual de exames positivos coletados por teste 

rápido se manteve menor que 20% durante todo o período. 
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GRÁFICO 18 – PERCENTUAL DO NÚMERO DE CASOS DIAGNOSTICADOS POR TESTE RÁPIDO 

DE 2013 A 2017 NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária utilizando o programa para confecção de gráficos 

Tableau. 

 

 De 2013 a 2017, o percentual de LVC positivo no estado se manteve abaixo dos 

22% (meta estadual) conforme indica o Gráfico 19, mas cabe ressaltar que em nenhum ano 

a meta programada para realização de exames de LVC foi cumprida, com exceção do ano 

de 2015, ano em que a análise não foi possível devido à ausência de dados referentes ao 

planejamento (Gráfico 20). 
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GRÁFICO 19 – PERCENTUAL DE LVC EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE CASOS POSITIVOS DE 

2013 A 2017 NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária utilizando o programa para confecção de gráficos Tableau. 

 

GRÁFICO 20 – PERCENTUAL DE EXAMES DE LVC EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO DE 2013 A 

2017 NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 
Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária e nas programações anuais. 
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De acordo com o Gráfico 21, cerca de 99% dos casos foram tratados em até 24 

horas após o diagnóstico. 

 

GRÁFICO 21 – PERCENTUAL DE CASOS TRATADOS EM ATÉ 24 HORAS APÓS A COLETA DA 

LÂMINA DE 2013 A 2017 NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária utilizando o programa para confecção de gráficos Tableau. 

  

A oportunidade do diagnóstico mostrou que ele tem sido tardio (Gráfico 22), visto 

que a meta do PQAVS de tratar pelo menos 70% dos casos autóctones em até 48 horas do 

início dos sintomas não foi atingida em nenhum ano do período estudado. Esses resultados 

podem ser explicados pelo fato da rede de laboratórios ter reduzido 19,83% de 2013 a 

2020, bem como pelo fato de mais de 80% dos casos de malária de 2013 a 2017 terem 

ocorrido na zona rural (categorias rural, assentamento e garimpo) enquanto apenas 55,03% 

dos laboratórios registrados no SIVEP-malária encontram-se na zona rural.  
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GRÁFICO 22 – DIAGNÓSTICO EM TEMPO OPORTUNO (PERCENTUAL DE CASOS TRATADOS EM 

ATÉ 48 HORAS A PARTIR DO INÍCIO DOS SINTOMAS – META PQAVS) DE 2013 A 2017 NO 

ESTADO DO AMAPÁ. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária utilizando o programa para confecção de gráficos 

Tableau. 

 

A participação de ACS/PSF nas ações de controle da malária esteve abaixo dos 6% 

em todo o período (Gráfico 23). 
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GRÁFICO 23 - PARTICIPAÇÃO DE ACS/PSF NAS AÇÕES DE CONTROLE DA MALÁRIA DE 2013 A 

2017 NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base no SIVEP_malária utilizando o programa para confecção de gráficos 

Tableau. 

 

 A oportunidade de dados referentes a notificação dos casos positivos no sistema de 

informação foi considerada oportuna, pois, de acordo com o Gráfico 24, no período de 

2013 a 2017 mais de 80% das notificações foram inseridas no SIVEP-malária em até 30 

dias após a notificação.  

Porém, ainda é necessário que os municípios atualizem os dados referentes a 

supervisão dos postos de diagnóstico no SIVEP-malária e que utilizem os outros sistemas 

de informação disponibilizados pelo Ministério da Saúde para programar e monitorar suas 

atividades.  

O sistema de informações VETORES-malária de 2013 a 2020 foi utilizado apenas 

por sete dos dezesseis municípios para inserção dos dados da BRI, três dos dezesseis para 

inserção dos dados de MILDs e nenhum para inserção dos dados de entomologia e o SIES, 

ferramenta que auxilia no controle e solicitação dos insumos estratégicos, no período 

pesquisado, não foi utilizado por nenhum município. 
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GRÁFICO 24 – OPORTUNIDADE DOS DADOS DE NOTIFICAÇÃO NO SIVEP-MALÁRIA DE 2013 A 

2017 NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 

 
Fonte:  Elaboração própria com base no SIVEP_malária utilizando o programa para confecção de gráficos 

Tableau. 

 

 A cobertura da borrifação residual intradomiciliar em nenhum ano de 2014 a 2019 

atingiu três ciclos anuais com 80% dos prédios programados borrifados, o percentual de 

recusas e casas fechadas ficou acima de 20% e o percentual de prédios não borrifáveis ficou 

acima de 10% (Gráfico 25).  
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GRÁFICO 25 – PERCENTUAL DE COBERTURA DA BORRIFAÇÃO RESIDUAL INTRADOMICILIAR 

DE 2014 A 2019 NO ESTADO DO AMAPÁ. 

 
Fonte: Elaboração própria com base no VETORES_malária. 

 

7.4 CONTEXTO POLÍTICO-ORGANIZACIONAL 

Os resultados referentes ao contexto político-organizacional foram organizados em 

três subcapítulos para uma melhor compreensão, sendo eles: implementação, acessibilidade 

aos serviços e disponibilidade de recursos, características territoriais e dinâmica 

populacional, sustentabilidade política e visão dos stakeholders. 

7.4.1 IMPLEMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS E DISPONIBILIDADE 

DE RECURSOS 

Conforme relataram os informantes-chave durante as oficinas para descrição e 

modelização do Programa, no estado do Amapá, as ações de controle da malária foram 

realizadas de forma verticalizada pelo governo federal por meio de órgãos como a SUCAM 

e posteriormente a FUNASA até o ano 2000.  

A partir do ano 2000, tiveram início as iniciativas de descentralização a nível 

nacional, onde o Governo Federal repassou aos municípios os recursos materiais que neles 

já estivessem sendo utilizados e aos estados o quadro de recursos humanos. 

A descentralização dos recursos materiais ocorreu conforme o previsto no Amapá, 

sendo repassado aos municípios: microscópios, motor de popa, voadeira, televisão, vídeo 
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cassete, bombas de aspersão de inseticidas para borrifação intradomiciliar e 

termonebulização, computadores, bicicletas, motos, viaturas etc. 

A descentralização dos recursos humanos deveria ser realizada pelos estados e 

consistia na distribuição dos servidores conforme a preferência deles, porém, devido a 

entraves no processo, o Amapá foi o último estado da federação a concluí-la.  

  Os entraves que atrasaram a descentralização foram a resistência de quatro 

municípios e a não conclusão da consulta aos servidores pela comissão do estado, no prazo 

estabelecido pelo Ministério da Saúde (dois anos).   

Isso resultou na descentralização dos servidores pela Secretaria de Estado da Saúde, 

que cedeu a maioria dos servidores aos municípios, deixou vinte e três no quadro da 

FUNASA (atualmente realizam suas atividades no DSEI Amapá e Norte do Pará) e ficou 

com um pequeno quadro na gestão estadual. 

Como isso ocorreu no último dia do prazo e por telefone, os servidores não foram 

consultados sobre suas preferencias, gerando um grande sentimento de desvalorização e 

desmotivação.  

Vale ressaltar, que muitos já trabalhavam há anos expostos a inseticidas, desde a 

época em que o controle da malária era realizado com DDT, e sofriam danos à saúde que 

poderiam estar relacionados a tal exposição. 

Após a descentralização, a Secretaria de Estado da Saúde ofertou aos antigos 

supervisores de campo um curso sobre gestão de controle de endemias. O objetivo do curso 

era que eles ocupassem os cargos de gerentes ou coordenadores municipais e auxiliassem 

na formação do quadro dos municípios. 

Com o início da formação do quadro de servidores municipais surgiram os 

primeiros conflitos de interesses. De um lado, existiam servidores federais desmotivados 

que estavam acostumados a uma rotina quase militar, a maioria com bastante conhecimento 

e experiência técnico-operacional, mas com pouca experiência em gestão pública, uma vez 

que apenas um treinamento de trinta dias não foi o suficiente para aquisição de experiência. 

De outro lado, servidores recém-chegados ao quadro municipal que precisavam ser 

treinados pelos primeiros para executar a mesma atividade que aqueles, mas com 

vencimento inferior.  
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Esse conflito de interesses foi intensificado quando alguns municípios não 

nomearam os servidores federais como gerentes ou coordenadores de endemias, nomearam 

pessoas sem experiência na área, o que desmotivou ainda mais os antigos servidores.  

Tal quadro de desmotivação parece ter persistido vinte anos após a descentralização, 

conforme trecho abaixo extraído de grupo focal com apoiadores municipais: 

[...] quando eu cheguei lá o pessoal estava bastante desmotivado. Eles sempre se 

queixam que a gestão não tem um olhar para o trabalho deles, não tem um 

reconhecimento. E daí, das vezes que eu tive oportunidade de me reunir com eles, 

eu trabalhei um pouco essa estima deles em relação ao trabalho que eles 

desenvolvem, que é de extrema importância na saúde pública. E eu percebi que 

resultado deles tem sido uma produtividade maior, eles estão mais engajados em 

tão pouco tempo. Eu acho que valorizar é um item bem interessante. 

Outrossim, quando os servidores federais adoeciam, eram “devolvidos” ao estado e 

designados a desenvolver suas atividades no depósito de inseticidas, bem como em ações 

emergenciais de controle de surto promovidas pelo estado em municípios com epidemias 

de dengue ou malária. 

Atualmente, a Gestão do Programa Estadual de Prevenção e Controle da Malária 

pertence à Unidade de Controle das Doenças Transmitidas por Vetores do Núcleo de 

Vigilância Ambiental da Superintendência de Vigilância em Saúde e executa, ainda que de 

forma parcial, todas as atividades descritas na modelização. 

Demais atividades como controle laboratorial e a entomologia são de 

responsabilidade do LACEN-AP, no caso do serviço de entomologia o estado também 

conta com o apoio do laboratório de entomologia médica do Instituto de Pesquisas 

Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA).  

A respeito de como foram desenvolvidas as atividades, a pesquisa documental 

revelou que no período analisado foi realizado Plano de Ação Anual em parceria com os 

municípios e DSEI em todos os anos e que Planos de Ação Emergenciais para controle de 

surto de malária nos municípios pelo estado não ocorreram apenas em 2016. 

As metas de capacitação não foram alcançadas em nenhum ano, mesmo assim 

apenas em 2017 não foi realizada capacitação sobre tratamento de malária, gestão de 

insumos e supervisão aos Postos de Diagnóstico e apenas em 2015 não foi realizada 

capacitação sobre técnicas de borrifação, talvez por ter sido o único ano em que ocorreram 

capacitações sobre o sistema de informação vetores-malária e sobre instalação de MILDs.  
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Da mesma forma, não foi possível atingir a meta de supervisionar todos os 

municípios prioritários duas vezes ao ano e todos os não prioritários pelo menos uma vez 

ao ano, com destaque para o fato de o estado ter apenas dezesseis municípios. 

Demais atividades (orientações técnicas, monitoramento de indicadores, controle de 

insumos, auxílio em programações municipais e do DSEI, participação em reuniões com 

gestores para sensibilizá-los, confecção de planos em conjunto com outras secretarias, 

dentre outras) eram consideradas rotineiras pela equipe, por isso não foram descritas 

adequadamente nos documentos técnicos, não sendo possível analisá-las.  

Sobre a disponibilidade de recursos para realização de atividades, as entrevistas 

semiabertas, os grupos focais e a pesquisa documental revelaram que não houve 

desabastecimento de medicamentos, mas houve de inseticidas e outros insumos. 

Nos dois anos em que houve desabastecimento de inseticidas no estado foi por um 

curto período e os motivos que levaram ao desabastecimento foram, em 2015, a troca do 

inseticida utilizado na rotina pelo Ministério da Saúde, quando o estado ainda tinha em 

estoque quantitativo elevado do antigo, retardando a solicitação do novo. 

E a demora no envio dos dados dos municípios ao estado para que esse consolidasse 

as informações e enviasse o pedido ao Ministério da Saúde no ano de 2018. Esse processo 

poderia ter sido facilitado se não apenas sete, mas os dezesseis municípios inserissem os 

dados da BRI no sistema Vetores-malária, além de realizarem as solicitações via Sistema de 

Informações de Insumos Estratégicos. 

Desabastecimento de outros insumos como veículos e embarcações ocorreram tanto 

por parte do estado quanto dos municípios, conforme apontaram os relatórios de gestão do 

estado, as entrevistas semiabertas e os grupos focais. 

 Apenas para exemplificar, no período de 2013 a 2017 o estado não teve nenhuma 

embarcação disponível para realizar atividades em áreas ribeirinhas, o que prejudicou a 

emissão de Atestado de Condição Sanitária para assentamentos.  

Foram frequentes os relatos de dificuldade em realizar atividades por falta de 

automóveis e/ou combustível, conforme trecho extraído de grupo focal com apoiadores: 

[...] E a gente fica assim: quando tem veículo não tem combustível, quando tem 

combustível o veículo está em situação inadequada. Então, a gente fica... esse é o 

eterno dilema: tem um e não tem outro ou a gente coloca a nossa a vida em risco e 

vai em um carro que não tem condições ou só Deus sabe quando a gente vai poder 

fazer uma supervisão.  
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A falta de automóveis e combustível poderia explicar porque as metas da BRI não 

foram alcançadas pelos municípios (mesmo quando o planejamento considerou o número 

de aparelhos de aspersão e de agentes disponíveis para a atividade) e porque o estado não 

cumpriu as metas de supervisão e capacitação. 

Demais motivos apontados para não realização de atividades por parte da gestão 

estadual foram problemas relacionados a pagamento de diárias, aquisição de insumos, a 

epidemia de febre do Chikungunya em 2014 e a não impressão de materiais para 

capacitação, o que pode ser explicado pelo fato do programa ter apenas uma impressora, 

adquirida pelos próprios servidores e, por isso, compartilhada com todos os demais 

programas do Núcleo de Vigilância Ambiental.  

O número de computadores também é insuficiente, uma vez que possui três 

computadores compartilhados pelos seis técnicos do programa e desses três computadores 

apenas dois têm acesso à internet. 

Demais motivos apontados pelos municípios foram falta de bombas de aspersão de 

inseticidas, de equipamentos de proteção individual e de microscópios, como destaca um 

entrevistado do grupo focal com apoiadores sobre os EPIs:   

 

Equipar as equipes com EPI, com fardamento, essas coisas também, tendo em vista 

que o município que eu trabalho a equipe não é equipada adequadamente para fazer 

nenhum trabalho de borrifação de fog, até mesmo de coleta de lâminas. Às vezes 

não tem uma luva, né? Às vezes não tem uma coisa básica assim. 

 

É de responsabilidade do estado a aquisição de equipamentos de aspersão de 

inseticidas e de máscaras (no que diz respeito aos EPIs), porém no período estudado foi 

realizada apenas a aquisição e a distribuição das máscaras em quantidade insuficiente para 

atender a demanda dos municípios, em virtude da elevada rotatividade de servidores. 

A elevada rotatividade de servidores nos municípios não foi um problema 

relacionado somente a aquisição de EPIs, mas também ao quantitativo necessário de 

capacitações, conforme foi relatado em grupo focal com a equipe da gestão estadual: 

[...] considerando também a falta de estabilidade dos servidores, eu acho que a 

saúde ela é muito preciosa para ser tocada por temporário, a ausência de concurso 

público, a contratação via processo seletivo gera um problema que os servidores 

deixam de ser servidores do programa em si e passam a ser servidores de um 

determinado grupo político, que quando sair do governo vai embora e se perde 

todo o conhecimento e experiência dele [...]  
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Para tentar amenizar o déficit de servidores municipais e garantir o funcionamento 

regular das atividades, o estado realizou um processo seletivo com a contratação de 343 

agentes de combate às endemias por dois anos. 

Contudo, o quadro de servidores do estado permanece defasado em relação ao 

quantitativo de atividades que devem ser realizadas, principalmente se for considerado o 

fato dos servidores cedidos pelo Ministério da Saúde terem idade para aposentadoria, o 

aumento de atividades com a implementação do DTI-R e a ausência de técnicos 

administrativos, conforme foi apontado nos dois grupos focais. 

A ausência de técnicos administrativos atrapalha o desenvolvimento dos serviços, já 

que os técnicos do programa devem realizar as atividades inerentes ao controle da malária e 

trabalhos administrativos, como a confecção de Memorandos, Ofícios, entrega de 

documentos, solicitações de portaria de deslocamento etc., conforme demonstra o trecho 

extraído de grupo focal com técnicos da gestão estadual: 

[...] temos problemas em relação a pessoal, a parte administrativa também dos 

setores que a gente não tem, que os próprios técnicos têm que fazer, né? Os seus 

lançamentos, gráficos e apontamentos tem que fazer os dois papéis [...]  

 

Atualmente, a equipe técnica do programa é composta por médico veterinário, 

biólogo, farmacêutico e agentes de saúde pública. 

Como ainda não houve um concurso para a Superintendência de Vigilância em 

Saúde médico veterinário, biólogo e farmacêutico são efetivos da Secretaria de Estado da 

Saúde com carga horária de 20 e 30 horas semanais e os agentes de saúde pública são 

descentralizados do Ministério da Saúde com carga horária de 40 horas semanais. 

Ademais, sobre a equipe técnica estadual, chamou atenção que em todas as 

entrevistas houve preocupação em relação à aposentadoria dos servidores pertencentes ao 

Ministério da Saúde nos próximos anos, pois, além da perda do conhecimento adquirido 

com a prática de anos no programa, conforme afirmou um dos entrevistados no grupo focal 

com apoiadores: 

 

[...] o primeiro deles é fortalecer, capacitar o corpo técnico do estado.  Têm 

poucas pessoas nisso e eu percebo que as poucas pessoas boas que têm já estão 

em vias de aposentadoria. E isso me causa uma preocupação muito grande. Daqui 

a uns dois anos, no máximo, porque talvez não tenha pessoas até lá para absorver 

o conteúdo que estes profissionais, que já estão em vias de aposentadoria, têm 

para oferecer. Então, eu penso que é necessário ter um cuidado, porque a gente 

daqui a pouco perde esse pessoal. E aí, talvez, a malária fique à deriva. Porque 

quem trabalha com malária compreende que você não entende a dinâmica do dia 

para noite. Você precisa vivenciar, você precisa ter uma experiência de campo, 

você precisa compreender a transmissão. E essa dinâmica toda geralmente você 
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aprende em campo e talvez um técnico recém-formado não tenha condições de 

imediato compreender tudo isso. 

Poderá ser afetado o funcionamento regular da intervenção em virtude da 

sobrecarga de trabalho que ficará aos demais. 

Outro ponto que merece ser destacado em relação a questão de recursos humanos, é 

a integração das equipes municipais de controle da malária com a atenção básica, sendo 

relatado que os ACS/ESF só participam das ações de controle da malária às vezes e/ou 

quando solicitados, evidenciando a necessidade um trabalho de conscientização desses 

profissionais para atuação nas ações da malária, conforme afirmou entrevistado em grupo 

focal com apoiadores: 

[...] a fragilidade que eu acho é integração com a atenção básica. Eu vejo que 

ainda é um grande gargalo para se trabalhar malária com a atenção básica. 

 

Muitas vezes a gente chega para fazer um matriciamento com NASF e os 

profissionais estranham ou se não tornam a malária uma doença exclusivamente 

de poder e domínio da vigilância. Então, quem sabe de malária é a vigilância. 

Tanto que muitas vezes se torna um pavor falar do tratamento de malária para 

médicos e profissionais da atenção básica. 

A necessidade de conscientização aponta para o componente Mobilização Social, 

Educação em Saúde Ambiental e Comunicação, que não foi analisado nessa pesquisa. 

Mesmo assim, será destacado em virtude da necessidade de mais atividades voltadas para 

educação em saúde de forma rotineira, não apenas pontuais, como afirmou entrevistado em 

grupo focal com apoiadores:  

E outra coisa que eu vejo muito é a inexistência de cobrança de atividade 

educativa. Se cobra o teste rápido, a utilização do teste rápido, se cobra utilização 

do inseticida, se cobra o controle entomológico, mas atividade educativa, como 

eu vou saber que meu município está fazendo?  Então, não se existe essa 

cobrança ninguém quer saber da parte educativa, se eu estou conduzindo 

educação e saúde no meu município para malária. Então, se hoje eu perguntar ao 

meu estado se ele consegue dimensionar quantas atividades educativas são feitas 

por município por mês e que são notificadas a ele eu acho que eles não teriam 

esses dados. Porque querendo ou não eu acho que um dos componentes do 

programa de controle da malária que menos têm se falado. 

 

7.4.2 CARACTERÍSTICAS TERRITORIAIS E DINÂMICA POPULACIONAL 

As características culturais e territoriais do estado também foram apontadas como 

um desafio para a execução das atividades de forma efetiva, conforme demonstram os 

trechos extraídos dos dois grupos focais: 

[...] questão cultural interfere muito na malária em si. Na questão de você contrair 

malária. Porque tem pessoas ainda que acha que malária não se pega por picada 
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de mosquito, que se pega malária ou comendo alguma coisa ou tomando banho, 

só tomando banho no rio pega malária ou bebendo água, também, pega malária. E 

muitas pessoas elas banalizam essa doença por achar que é uma doença comum. 

Eu acho que isso interfere muito, atrapalha muito quando você monta um 

programa de controle da malária onde a população acha que malária é uma coisa 

comum, é uma doença comum, porque tem remédio disponível, é de graça e ele 

pode ir lá no laboratório, fazer exame e pegar o remédio, ir para casa e tudo bem. 

E, quando melhora os sintomas, ele para de tomar. 

 

[...] aqui existe muita cultura da FOG (termonebulização). Principalmente, FOG 

por data comemorativa. Então, estranhei muito isso, porque aqui já tem FOG 

predestinada para a festa [...] aí tem toda a questão das técnicas de aplicação, da 

localidade que não precisa receber aquele serviço, não teve um estudo 

entomológico, não tem um estudo mais aprofundado. 

 

Esse é um problema relacionado ao transporte, mas quando a gente pensa na 

política pública hoje é pensada no eixo São Paulo Rio e Brasília você não 

consegue imaginar por exemplo que o Amapá mesmo com 800 mil moradores é 

um local que para você chegar de um município a outro você gasta muito e perde-

se muito tempo, então você impacta, gasta muito e a falta de financiamento se dá 

também da incapacidade da gestão de organizar e pleitear essas peculiaridades 

que são específicas da Amazônia da Amazônia Legal. 

 

Vale ressaltar, que o estado faz fronteira com o Suriname, a Guiana Francesa e das 

2.810 localidades cadastradas no SIVEP_malária 8,65% são consideradas especiais para o 

controle da malária em virtude da maior vulnerabilidade para a endemia: 119 aldeias, 80 

garimpos, 29 assentamentos, 10 acampamentos de empresas, 3 usinas e 2 áreas de 

abrangência.   

 Relatórios mostraram que em relação ao controle da malária nas regiões de fronteira 

e nas aldeias, alguns acordos têm sido construídos com o objetivo de alinhar as iniciativas 

em parceria respectivamente com a Guiana Francesa e com o DSEI Amapá e Norte do Pará, 

porém as ações em parceria com a saúde indígena ainda são muito pontuais e não têm 

conseguido gerar grande impacto. 

 Ações que envolvam a área indígena costumam ser debatidas e planejadas em 

reuniões envolvendo o estado, municípios afetados e o DSEI, porém não costumam estar 

presentes lideranças indígenas e gestores com poder de decisão sobre recursos financeiros.   

Sabe-se que é fundamental durante o planejamento das ações a participação de 

todos os atores envolvidos, principalmente os mais afetados pela intervenção e o gestor dos 

recursos, sobretudo quando são pactuadas responsabilidades acerca do fornecimento de 

insumos, recursos humanos e logísticos. 
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Como resultado essas reuniões geram apenas ações emergenciais visando o controle 

de surto nas aldeias, sem garantia da manutenção das atividades de controle, o que faz com 

que as equipes só retornem à área indígena para realização de um novo plano integrado 

quando já surgiram novos focos epidêmicos.  

7.4.3 SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 

As atas da CIR mostraram que a malária foi pauta em sete reuniões ordinárias, seis 

da CIR Central, a maior em termos de população e número de municípios (Macapá, Cutias, 

Itaubal, Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio) e uma 

da CIR Norte, segunda maior em número de habitantes e municípios (Tartarugalzinho, 

Amapá, Pracuúba, Calçoene e Oiapoque). A CIR Sudoeste em 2017 era a regional de saúde 

que abrigava os municípios com os maiores números de casos de malária (Santana e 

Mazagão), no entanto, em nenhuma de suas reuniões a malária entrou como pauta.  

Nas reuniões onde a malária foi pauta, a gestão estadual enfatizou a perspectiva de 

eliminação da doença e apresentou a possibilidade de um consórcio entre alguns 

municípios da CIR Central com a elaboração de um plano de ação em conjunto para o seu 

controle, visando a otimização de recursos principalmente em localidades geograficamente 

instaladas em divisas, porém até o final do ano de 2017 o consórcio não se consolidou. 

A respeito do recurso financeiro, as entrevistas semiestruturadas mostraram que 

nenhum gerente de endemias entrevistado tinha autonomia para gerir o quantitativo que lhe 

cabia e apontaram a necessidade de os municípios receberem um quantitativo maior de 

recursos do Ministério da Saúde, visto que executam a maioria das atividades usando como 

fonte principal o fundo federal.  

Nesse ponto os dois grupos focais apontaram a fragilidade dos gestores municipais 

sobre como acessar e como otimizar a utilização dos recursos disponíveis, conforme 

trechos abaixo extraídos dos dois grupos focais:  

O que eu acho, partindo da parte do estado, é o suporte e auxílio da tomada de 

decisão que muitas vezes deixa a desejar. Tipo, o estado muitas vezes não se 

posiciona. Um exemplo, a questão do financiamento seria muito bom uma 

iniciativa do estado que toda vez que entrasse um recurso para malária se reunisse 

os coordenadores, se capacitasse sobre aplicação daquele recurso. 

 

[...] municípios estão muito enfraquecidas do ponto de vista de pessoal, há uma 

falta de mão de obra qualificada muito grande, principalmente para municípios 

pequenos, e isso faz com que pessoas ocupa em espaço na gestão que sequer 

entendam o que estão fazendo, então muita das vezes o estado em si tem que não só 
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prestar assessoramento técnico, mas também conduzir a política de combate à 

malária dentro do município. 

Percebeu-se que o município muitas vezes espera uma cobrança por parte do estado 

em relação a utilização dos recursos financeiros, o que fica extremamente complicado 

quando o próprio estado não possui autonomia sobre a utilização dos recursos que recebe, 

conforme trecho extraído de grupo focal com técnicos do estado: 

Esses repasses ocorreram e não acontecem mais devido o dinheiro que veio e não 

foi prestado contas se foi executado ou não, então são verbas que vem via Federal 

[...] 

 

Os repasses financeiros citados na entrevista referem-se à Portaria 1.958 de 2018, 

que não tinha sido executada até o momento em que as entrevistas foram realizadas. As 

causas para não execução da Portaria, segundo entrevistados do grupo focal, seriam 

problemas em relação a descentralização de recursos financeiros. 

Os problemas em relação à descentralização de recursos é antigo e permaneceu 

mesmo após a descentralização das ações da Vigilância em Saúde no estado, quando a 

Coordenação recebeu status de Superintendência pela Secretaria de Saúde, conforme 

mostrou o grupo focal com técnicos da gestão estadual.  

Destaca-se que o valor disponibilizado pela Portaria poderia solucionar parte dos 

problemas relacionados a diárias, combustível, aquisição de equipamentos, EPIs e 

impressões.   

Como solução para otimizar a utilização de repasses financeiros pela SVS, os 

entrevistados citaram a tramitação de dois projetos na Assembleia Legislativa, sendo um 

para que a Superintendência tenha autonomia sobre os recursos que lhe cabem e outro sobre 

o fluxo para obtenção do Atestado de Condição Sanitária a todos os empreendimentos, 

onde apenas os grandes seriam onerados, gerando recursos para as atividades do Programa. 

Os Atestados de Condição Sanitária (ATCS) constituem uma iniciativa legal 

estabelecida pela Portaria 01/2014 do Ministério da Saúde para o controle da malária em 

áreas de risco com impacto ambiental e com grande fluxo de pessoas sem imunidade 

adquirida, tais como, assentamentos de reforma agrária e demais empreendimentos sujeitos 

ao licenciamento ambiental.  

Desde sua implementação no estado o fluxo para obtenção de ATCS parece não ter 

progredido, uma vez que apenas dois empreendimentos tiveram as pactuações com os 

municípios intermediadas pelo estado de 2013 a 2017 e desde 2014 existe um processo do 
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para obtenção de ATCS de 

um assentamento no Bailique que não progrediu por falta de embarcação em condições de 

realizar a viagem no estado.  

Destaca-se que apesar da estratégia estar em vigor desde 2014, apenas um dos três 

gerentes que responderam às entrevistas semiestruturadas afirmaram conhece-la. 

7.4.4 VISÃO DOS STAKEHOLDERS  

A análise da visão dos stakeholders sobre o contexto da intervenção mostrou que 

todos os entrevistados pareceram bastante mobilizados em torno da estratégia (Programa de 

Prevenção e Controle da Malária) e demonstraram interesse na pesquisa e na avaliação, 

principalmente no aspecto construtivista que ela poderia ter, estando dispostos a fazer uso 

dos resultados, conforme trechos extraídos do grupo focal com apoiadores.  

Então, eu vejo assim de uma forma muito bacana o projeto que você tá 

desenvolvendo. Isso vai trazer respostas, assim, surpreendentes e ao mesmo 

tempo que serão um novo norte, talvez, para o programa estadual. E gostaria sim 

de ter acesso depois aos resultados e ajudar no que for necessário, conhecer 

melhor o teu projeto e me coloco também à disposição para contribuir no que for 

necessário. 

 

Na minha opinião, toda ferramenta que for usada para o melhoramento do 

serviço, qualificação, qualquer que seja atividade, eu acho super, hiper, mega 

importante. Eu acho que deveria abrir mais trabalhos iguais a esse seu. E a gente 

acredita trabalho que você está fazendo vai realmente trazer bons resultados. E 

trazer, e mostrar um panorama de realmente como esse programa ele é 

necessário, como as pessoas veem programa e onde ele tem que ser melhorado 

realmente. Nem tudo é perfeito, a gente sabe, nem tudo roda perfeitinho. Mas 

quando a gente vê que fica os principais gargalos, a gente consegue trabalhar para 

ir melhorando, né?  

 

Eu acho muito válido [...] Acho que vai servir para a gente monitorar, para a 

gente consertar e para direcionar esforço e força de trabalho para coisas realmente 

necessárias e afinar o nosso discurso [...] com a gestão municipal e com a gestão 

estadual. Porque eu acho que a partir do momento que você é avaliado, você 

começa a perceber algumas lacunas e começa a redirecionar sua força de trabalho 

e sua força de discurso. Então, acho muito interessante, desde que o processo seja 

acompanhado. Eu acho muito interessante essa questão da avaliação e me torno 

totalmente disponível para te ajudar, seja com as informações do município.  

Tanto as entrevistas semiestruturadas quanto os grupos focais mostraram como 

pontos positivos do Programa o sistema de informações SIVEP_malária e as equipes de 

servidores nos três entes federativos.  

A nível federal pela a qualificação técnica, a disposição e agilidade em auxiliar na 

resolução de questões diversas; a nível estadual pelo conhecimento técnico e a 

disponibilidade (apesar de nem sempre a equipe conseguir ser resolutiva por falta de 
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recursos); e a nível municipal pela disponibilidade das equipes, que se mostram 

mobilizadas quando foram valorizadas e incentivadas. 

Outro ponto interessante que não foi consenso, mas apareceu como positivo em dois 

municípios, apontado em um grupo focal e uma entrevista semiestruturada, foi o apoio da 

gestão municipal. 

Segue abaixo matriz de análise de stakeholders preenchida (Quadro 8). 

 

QUADRO 8 – MATRIZ DE STAKEHOLDERS PREENCHIDA. 

STAKEHOLDER 
PAPEL NO 

PROGRAMA 

INTERESSE NA 

INTERVENÇÃO 

INTERESSE NA 

PESQUISA 

PAPEL NA 

UTILIZAÇÃO 

DOS ACHADOS 

Gestão Federal  

Elaboração de 

diretrizes 

técnicas e 

financiamento 

das ações 

Promover a 

implementação do 

Programa de 

Controle da 

Malária nos 

estados 

endêmicos com 

foco na 

eliminação 

Auxiliar a gestão 

estadual na 

resolução de 

problemas que 

influenciem no 

funcionamento 

das atividades 

Estimular 

avaliações de 

implementação em 

outros programas 

estaduais e 

municipais, onde 

houver 

possibilidades de 

falha no processo 

Gestão Estadual 

Capacitação, 

supervisão, 

interlocução e 

gestão de 

insumos   

Eliminação da 

malária no âmbito 

do estado do 

amapá, por meio 

do apoio aos 

municípios no 

processo de 

implementação 

Readequação das 

ferramentas, 

melhora na 

qualidade e 

otimização do 

serviço 

Promover a 

avaliação da 

implementação do 

programa no âmbito 

estadual 

Gestão municipal 

Execução das 

atividades 

Eliminação da 

malária, 

fortalecimento das 

ações de controle, 

integração das 

ações de 

vigilância com a 

atenção primária. 

Melhora do 

programa 

Rever processos, 

atividades e 

recursos 

necessários à 

qualificação da 

implementação do 

programa no âmbito 

municipal 

Fonte: Elaboração própria. 
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7.5 PROPOSTA PARA UMA AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PECM 

A proposta elaborada pretende responder as perguntas: Qual o grau de 

implementação do PECM? Qual a influência do grau de implementação do PECM nos 

resultados observados? 

Para tal propõe a realização de uma avaliação de implementação, pois, ela aprecia a 

influência do ambiente (contexto) no qual a intervenção está implementada nos efeitos 

gerados (CONTANDRIOPOULOS et. al, 1997).  

Sugere-se que a aviação de implementação seja realizada por meio de um estudo de 

caso único, holístico; o que significa que o caso será o Programa de Prevenção e Controle 

da Malária no Estado do Amapá, analisado de forma integral e em profundidade (YIN, 

2015). 

O estudo de caso único como desenho metodológico é considerado o mais 

apropriado na condução deste tipo de avaliação por ser capaz de estudar em profundidade 

um programa que apresente resultados inesperados, além de descrever e analisar um 

programa de acordo com o contexto (DENIS; CHAMPAGNE, 1997; WHOLEY, HATRY e 

NEWCOMER, 2004; YIN, 2015). 

Ele permite descrever uma intervenção e seus vínculos causais no contexto da vida 

real e possibilita uma análise em profundidade de um fenômeno em um só meio, 

principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são facilmente 

perceptíveis (YIN, 2015; CHAMPAGNE et al., 2011).  

O estudo de caso possibilita a comparação dos achados com pesquisas anteriores, 

mas, para isso, o ideal é que em cada estudo de caso o “caso” e as unidades de análise 

sejam similares aos previamente estudados por outros (YIN, 2015; CHAMPAGNE et al., 

2011).  

Ele combina evidências quantitativas e qualitativas, sendo as seis fontes de 

evidências mais comumente utilizadas em estudos de caso: documentação, registro em 

arquivos, entrevistas, observações diretas, observação participante e artefatos físicos (YIN, 

2015).  
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 Os componentes da intervenção selecionados para avalição foram Sustentabilidade 

Política, Fortalecimento da Vigilância da Malária, Controle Seletivo e Integrado de 

Vetores, Supervisão, Monitoramento e Acompanhamento das Atividades e Capacitação e 

Atualização dos Recursos Humanos, com base no seguinte referencial: 

• Sustentabilidade Política 

Sustentabilidade é um conceito amplamente aceito no meio político, embora seja 

subjetivo e de difícil definição já que pode ser observado de diferentes perspectivas. De 

acordo com o Relatório Brundtland (1987) desenvolvimento sustentável é aquele que 

“atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atender às próprias necessidades”. A sustentabilidade possui três dimensões: ecológica, 

econômica e política. Em sua dimensão política está envolvida nos tipos de governança, 

nos processos democráticos, descentralizados e com gestão participativa como forma de 

orientar os processos de tomada de decisão (MATHUR et al., 2008; MANTOVANELI, et 

al., 2004; PHILLIS; ANDRIANTIATSAHOLINIAINA, 2001).  

Para a avaliação do Programa considerou-se como Sustentabilidade Política a 

administração pública eficiente e estável, com competência técnica de planejamento, que 

priorize o exercício da democracia participativa e seja descentralizada, capaz de boas 

relações intergovernamentais e de mediar tensões entre os diversos atores envolvidos nos 

processos políticos (FREY, 2001).  

• Fortalecimento da Vigilância da Malária 

 O Programa de Prevenção e Controle da Malária no contexto do SUS está inserido 

na Vigilância em Saúde Ambiental.  

 Um sistema de vigilância ambiental fortalecido deve ser integrado com as demais 

vigilâncias, capaz de buscar respostas efetivas para prevenir ou solucionar problemas de 

saúde ocasionados por fatores ambientais prejudiciais em tempo oportuno, com um 

conjunto de ações articulado e integrado adaptado a cada território (OLIVEIRA; CRUZ, 

2015). 

• Controle Seletivo e Integrado de Vetores 

 O controle de vetores constitui uma das principais ferramentas para o controle da 

malária. Nesse sentido um controle seletivo e integrado de vetores deve combinar 
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diferentes abordagens sempre embasadas na ecologia local, na biologia vetorial, na 

epidemiologia da malária, no monitoramento de mudanças ambientais, na capacidade 

operacional, no comportamento humano e em ferramentas com eficácia comprovada para o 

controle da malária (BENELLI et al., 2017; KILLEN et al., 2017). 

• Supervisão, Monitoramento e Acompanhamento das Atividades 

  A supervisão, o monitoramento e o acompanhamento das atividades de controle da 

malária são importantes para aferir o progresso das ações (GARLEY et al., 2016). 

 Eles permitem observar a utilização dos recursos disponíveis para a 

operacionalização da política, demonstrando como ela foi absorvida, traduzida e adaptada 

pelos atores envolvidos (LIMA; ASCENZI, 2013). 

• Capacitação e Atualização dos Recursos Humanos 

 Para o sucesso no uso das ferramentas disponíveis para o controle da malária é 

fundamental que os envolvidos tenham recebam informações de qualidade a respeito da 

mesma, num processo de educação continuada com a incorporação de novos saberes e 

práticas orientados pela promoção da saúde (SUARÉZ-MUTIZ et al., 2011).  

  Os parâmetros de julgamento para avaliação são os indicadores de estrutura, 

processo e resultado empregados no Programa Nacional de Controle da Malária e adotados 

pelo estado do Amapá que subsidiaram a elaboração de uma matriz de julgamento que 

utilizou como dimensão principal o acesso e como subdimensões disponibilidade, 

acessibilidade e aceitabilidade. 

O acesso da população aos serviços de saúde deve ser sempre considerado numa 

avaliação de implementação de qualquer intervenção para assegurar o princípio da 

universalidade do SUS (VITORINO, 2017). 

Ele tem uma definição que varia em função do contexto e da época. Por isso, nessa 

pesquisa, considerou-se que ele se refere tanto a entrada quanto ao uso do sistema de saúde 

pelos pacientes (ROY; TASOASAS, 1981) que constitui uma das características desejáveis 

para um cuidado com qualidade (VUOURI; 1988) e que, de acordo com Donnabedian 

(1980), é uma das maneiras como os recursos são diferencialmente alocados, interligando 

quantidade e qualidade.  
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Cuidado acessível é aquele que tem fácil início e fácil manutenção, porém é 

necessário estar atento ao fato de que nem sempre uma maior acessibilidade está 

relacionada a uma maior qualidade, como ocorre nos casos em que ela resulta em custos 

redundantes, prejudiciais ou desnecessariamente caros prejudicando a qualidade do 

programa (DONNABEDIAN, 1980). 

O acesso possui dimensões específicas para descrever o ajuste entre o paciente e o 

sistema de saúde, para esta proposta de avaliação foram utilizadas: disponibilidade (relação 

entre volume, tipo de recurso existente e necessidade dos clientes), acessibilidade (relação 

entre a localização do suprimento e dos insumos) e aceitabilidade (que se refere a atitudes 

de cliente e provedores, nesse caso foi considerado apenas a atitude dos provedores quanto 

as características pessoais dos clientes) (ROY;  TASOASAS, 1981). 

A relevância de cada dimensão e sub – dimensão foi definida em uma rodada de 

consulta por consenso entre profissionais e para demonstrá-la foi construída uma Matriz de 

Relevância (Quadro 9).  A partir desta, foi construída a Matriz de Análise e Julgamento 

(Quadro 10) com base nos critérios e indicadores utilizados no julgamento de valor da 

intervenção. 

Sugere-se a realização de mais uma rodada de consulta para validação da relevância 

da dimensão e de suas sub-dimensões, bem como a validação da Matriz de Análise e 

Julgamento antes da utilização da proposta, uma vez que esta etapa da pesquisa foi 

prejudicada em virtude da pandemia de Covid-19. 
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                                                                                                       QUADRO 9 – MATRIZ DE RELEVÂNCIA 

DIMENSÃO SUB-DIMENSÕES Indicadores 

Componentes 

Pontuação 

máxima 

esperada Sustentabilidade 

Política 

Fortalecimento 

da vigilância 

Controle 

seletivo 

de 

vetores 

Capacitação e 

atualização de 

recursos 

humanos 

Supervisão, 

monitoramento e 

acompanhamento 

das atividades 

ACESSO 

DISPONIBILIDADE 

Estrutura  RRR RRR RRR RRR 12 pontos 

Processo RRR RRR RRR RRR RRR 15 pontos 

Resultado RRR R R 
- - 

05 pontos 

ACESSIBILIDADE 

Estrutura - - - 
- - 

- 

Processo - RR RR 
- - 

04 pontos 

Resultado - R R 
- - 

02 pontos 

ACEITABILIDADE 

Estrutura - R - - - 01 ponto 

Processo RRR - RR - - 05 pontos 

Resultado - - - - - - 

                                                                                                                           Fonte: Elaboração própria. 

Legenda: Onde RRR = 03 pontos, RR = 02 pontos, R = 01 ponto. 
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QUADRO 10 – MATRIZ DE ANÁLISE E JULGAMENTO 

DIMENSÃO SUBDIMENSÕES COMPONENTES 
CRITÉRIOS OU 

INDICADORES 
COMO MEDIR FONTE PADRÃO PONTUAÇÃO  

ACESSO DISPONIBILIDADE 

Sustentabilidade 

Política 

Anos em que o estado 

realizou o Plano de 

Ação Anual para o 

Controle da Malária em 

parceria com os 

municípios  

Anos que tiveram 

Plano de Ação de 

2013 a 2017 

Relatórios e 

Programações 
5 anos 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Pactuações concluídas 

entre empreendimentos 

e municípios para 

obtenção do ATCS de 

acordo com Portaria 

01/2014 por ano 

Número de 

pactuações 

firmadas entre 

municípios e 

empreendimentos 

Relatórios 5 anos 

1 pactuação = 1 

2 pactuações = 2 

3 pactuações = 3 

4 pactuações = 4 

5 pactuações = 5 

Fortalecimento da 

vigilância 

Abastecimento regular 

de medicamentos 

Em algum mês no 

ano de 2018 

houve falta de 

algum 

medicamento no 

estado 

Entrevistas  
Nenhum 

mês 

Em nenhum mês=2 

Sim, por menos de 

uma semana=1 

Sim, por mais de 

uma semana=0 

Proporção de 

supervisores por 

municípios 

Número de 

técnicos 

responsáveis 

exclusivamente 

pelo 

acompanhamento 

de todas as 

atividades 

Entrevistas e 

relatórios 

Até 1 

supervisor 

para no 

máximo 3 

municípios 

Até 1 supervisor/3 

municípios= 2 

1 supervisor/4 

municípios= 1 
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desenvolvidas 

pelo município/ 

número de 

municípios 

Menos de 1 

supervisor/4 

municípios= 0 

Técnicos 

administrativos 

Quadro de 

servidores que 

desempenham 

exclusivamente 

atividades 

administrativas 

Observação 1 servidor 

SIM = 1 

NÃO = 0 

Proporção de 

computadores em 

relação ao número de 

servidores 

Número de 

computadores do 

programa com 

acesso à internet / 

número de 

técnicos do 

programa 

Observação 

1 

computador 

para cada 

servidor 

6 computadores/6 

servidores = 4 

5 computadores/6 

servidores = 3 

4 computadores/6 

servidores = 2 

3 computadores/6 

servidores = 1 

Menos de 3 

computadores/6 

servidores =0 

Desabastecimento de 

veículos terrestres e/ou 

combustível 

Número de anos 

de 2013 a 2017 

que alguma 

atividade não foi 

realizada por falta 

de carro e/ou 

combustível 

Relatórios e 

entrevistas 
Nenhum 

Nenhum = 4 

1 ano = 3 

2 anos = 2 

3 anos = 1 

Mais de 3 anos = 0 

Desabastecimento de 

embarcações e/ou 

combustível 

Número de anos 

de 2013 a 2017 

que alguma 

atividade não foi 

realizada por falta 

de embarcações 

Relatórios e 

entrevistas 
Nenhum 

Nenhum = 4 

1 ano = 3 

2 anos = 2 

3 anos = 1 

Mais de 3 anos = 0 

Percentual de detecção Número de Relatórios, 100% por 1 ano = 1 
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ativa em relação a 

programada 

anualmente 

lâminas de 

detecção 

ativa*100/número 

de lâminas de 

detecção ativa 

programadas 

programações 

anuais e SIVEP-

malária 

ano 2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Percentual de lâminas 

de verificação de cura 

(LVC) em relação a 

programada 

anualmente 

Número de 

lâminas de 

verificação de 

cura 

(LVC)*100/núme

ro de lâminas de 

verificação de 

cura (LVC) 

programadas 

Relatórios, 

programações 

anuais e SIVEP-

malária 

100% por 

ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Percentual de testes 

rápidos positivos em 

relação ao total de 

exames positivos 

Número de testes 

rápidos positivos 

*100/total de 

exames positivos 

Relatórios, 

programações 

anuais e SIVEP-

malária 

Até 20% por 

ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Ampliação da rede de 

diagnóstico 

Incremento na 

rede de 

diagnóstico 

SIVEP-malária Sim 

Sim=2 

Não, permaneceu 

com o mesmo 

número em relação 

a 2013=1 

Não, postos de 

diagnóstico foram 

fechados=0 

Percentual laboratórios 

na zona rural 

Número de 

laboratórios na 

zona 

rural*100/número 

total de 

laboratórios 

SIVEP-malária 70% 

Sim=1 

Não=0 

Oportunidade dos Número de SIVEP-malária 80% das 1 ano = 1 
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dados de notificação no 

sistema de informação 

notificações 

positivas inseridas 

no sistema de 

informação por 

mês *100/todas as 

notificações 

positivas ao 

ano 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Supervisão aos Postos 

de Diagnóstico 

Número de 

municípios que 

realizaram 

supervisão e 

lançaram os 

relatórios no 

sistema de 

informação em 

2018 

SIVEP-malária 
16 

municípios 

Até 4=1 

Até 8=2 

Até 12=3 

Até 16=4 

Controle seletivo 

de vetores 

Capacidade 

operacional para 

programação anual 

Anos de 2013 a 

2017 com 

programação 

realizada de 

acordo com a 

capacidade 

operacional dos 

municípios 

Planejamento 

anual de 

inseticidas, 

planos anuais e 

vetores malária 

5 anos 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Número de municípios 

com serviço de 

entomologia 

implementado 

Número de 

municípios que 

realizaram alguma 

atividade 

referente a 

entomologia da 

malária em 2018 

Relatórios para 

solicitação de 

praguicidas, 

vetores- malária 

e entrevistas 

16 

municípios 

Até 4=1 

Até 8=2 

Até 12=3 

Até 16=4 

Abastecimento regular 

de inseticidas 

Falta de inseticida 

para o controle da 

malária no ano de 

2018  

Entrevistas NÃO 
SIM = 0 

NÃO = 1 
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Inserção de dados de 

controle vetorial no 

Vetores- malária 

Número de 

municípios que 

utiliza 

regularmente 

Vetores-malária 

para inserção dos 

dados de controle 

vetorial 

Vetores-malária 

e entrevistas 

16 

municípios 

Até 4=1 

Até 8=2 

Até 12=3 

Até 16=4 

Capacitação e 

atualização de 

recursos humanos 

Capacitação em 

tratamento de malária e 

supervisão aos Postos 

de Diagnóstico 

Número de anos 

de 2013 a 2017 

em que houve 

capacitação sobre 

tratamento de 

malária e 

supervisão aos 

Postos de 

Diagnóstico 

Entrevistas e 

relatórios 
5 anos 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Capacitação em 

técnicas de borrifação 

Anos de 2013 a 

2017 com 

Capacitação em 

técnicas de 

borrifação 

Relatórios 5 anos 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Capacitação em 

instalação de MILDs 

Anos de 2013 a 

2017 com 

Capacitação em 

MILDs 

Relatórios 5 anos 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Capacitação sobre 

Vetores_malária 

Anos de 2013 a 

2017 com 

Capacitação sobre 

Vetores_malária 

Relatórios 5 anos 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 



 

107 
 

Supervisão, 

monitoramento e 

acompanhamento 

das atividades 

Periodicidade de 

supervisão das 

atividades nos 

municípios prioritários  

Número de anos 

de 2013 a 2017 

em que os 

municípios 

prioritários foram 

supervisionados 

pelo menos duas 

vezes ao ano  

Entrevistas e 

relatórios 
5 anos 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Periodicidade de 

supervisão das 

atividades nos 

municípios não 

prioritários 

Número de anos 

de 2013 a 2017 

em que os 

municípios não 

prioritários foram 

supervisionados 

pelo menos uma 

vez ao ano 

Entrevistas e 

relatórios 
5 anos 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

ACESSIBILIDADE Fortalecimento da 

vigilância 

Índice de Lâminas 

Positivas (ILP) 

Percentual de 

lâminas positivas 

em relação às 

examinadas da 

área trabalhada 

SIVEP-malária 

No máximo 

1,4 % por 

ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Índice Anual de 

Exames de Sangue 

(IAES)  

Percentual do 

número de 

lâminas 

examinadas em 

relação à 

população da área 

trabalhada no ano 

SIVEP-malária 

No mínimo 

2,5% por 

ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Percentual de cobertura Número de SIVEP-malária No mínimo 1 ano = 1 
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da detecção ativa em 

relação à passiva 

exames realizados 

por detecção 

ativa*100/ 

número de 

exames realizados 

por detecção 

passiva  

10% por ano 2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Percentual de 

tratamento iniciado em 

até 24 horas após a 

coleta da lâmina;  

Número de 

tratamentos 

realizados em até 

24 horas após a 

coleta da 

lâmina/todos os 

tratamentos 

realizados 

SIVEP-malária 
No mínimo 

90% por ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Percentual de 

tratamento iniciado em 

até 48 horas após o 

início dos sintomas 

para os casos 

autóctones;  

Número de 

tratamentos 

realizados em até 

24 horas após a 

coleta da 

lâmina*100/todos 

os tratamentos 

realizados 

SIVEP-malária 
No mínimo 

70% por ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Percentual de testes 

rápidos positivos do 

total de exames 

positivos 

Número de testes 

rápidos positivos 

*100/ total de 

exames positivos 

SIVEP-malária 
No máximo 

20% por ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Percentual de lâminas 

de verificação de cura 

(LVC) em relação ao 

número de casos 

Número de 

LVC*100/número 

de casos 

SIVEP-malária 
No máximo 

22% por ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 
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5 anos = 5 

Controle seletivo 

de vetores 

Percentual de prédios 

borrifados nas 

localidades prioritárias 

conforme a 

periodicidade dos 

inseticidas 

Número de 

prédios borrifados 

nas localidades 

prioritárias*100/ 

número de 

imóveis 

programados (três 

vezes ao ano) 

Vetores-malária 

e relatórios 

No mínimo 

80 % por 

ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

ACEITABILIDADE 

Sustentabilidade 

Política 

Periodicidade da 

malária como pauta de 

discussão na CIR nos 

anos de 2017 e 2018; 

Número de vezes 

que a malária 

entrou em pauta 

de discussão na 

CIR 

Relatórios da 

CIR 

Pelo menos 

3 vezes/ano 

Nenhuma=0 

1 a 2 vezes=1 

3 vezes=3 

Fortalecimento da 

vigilância 

Percentual de 

ACS/ESF que 

trabalhou nas ações de 

controle da malária 

Número de ações 

de controle da 

malária 

desenvolvidas por 

ACS/ESF 

*100/todas as 

ações 

desenvolvidas de 

2013 a 2017 

SIVEP-malária 10% ao ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

Controle seletivo 

de vetores 

Percentual de recusa e 

casas fechadas  

Número de casas 

fechadas e 

número de 

recusas a 

BRI*100/número 

de casas 

borrifadas 

Vetores-malária 

e relatórios 

Até 20% por 

ano 

1 ano = 1 

2 anos = 2 

3 anos = 3 

4 anos = 4 

5 anos = 5 

                                                                                                                           Fonte: Elaboração própria.



110 
 

8. DISCUSSÃO 

 O estudo de avaliabilidade desenvolvido mostrou-se uma boa ferramenta para 

elaboração da proposta de avaliação, uma vez que possibilitou o delineamento da intervenção, 

a construção consensual do modelo lógico, gerou debates acerca de metas não mensuráveis, a 

construção das perguntas avaliativas e teve o envolvimento dos stakeholders, o que aumenta 

as chances de utilização dos resultados numa avaliação, sendo semelhante aos achados de 

Flach et al. (2020); Natal et al. (2010); Araújo et al. (2018).  

Esse trabalho mostrou que o estado do Amapá apresentou avanços no controle da 

malária nas últimas décadas, sobretudo no que diz respeito a casos graves e óbitos, da mesma 

forma que a região Amazônica, sendo observada redução nas taxas de internação, 

mortalidade, no registro de óbitos e no percentual de casos de malária falciparum (FRANCO 

et al, 2019; BRAZ; BARCELLOS, 2018; CANELAS et al, 2018; LAPOUBLE et al., 2015; 

MOURÃO et al, 2014; GALVÃO, 2005; LADISLAU, 2005; CARDOSO E GOLDENBERG, 

2007; LOIOLA et al, 2002; SILVEIRA; REZENDE, 2001).  

No entanto, a letalidade apresentou tendência estacionária. Ladislau (2005), ao avaliar 

a implementação do PIACM em municípios de médio porte não certificados para ações de 

controle da malária, não encontrou significância estatística na redução da letalidade, 

atribuindo a redução encontrada a uma consequência da queda da incidência, já Lapouble et al 

(2015) encontrou incremento na letalidade no Brasil de 2003 a 2012 e sugeriu que isso fosse 

melhor estudado. 

  O IPA do estado apresentou tendência de redução de 2004 a 2019, seguindo o que 

ocorreu em toda região Amazônica, divergindo dos achados de Canelas et al (2018) que 

verificaram tendência estacionária no IPA do estado do Amapá, provavelmente por terem 

analisado um período menor que o abordado na presente pesquisa, tanto que de janeiro a 

junho de 2020 o estado apresentou redução de 67% nos casos notificados (ZAHLOUTH, 

2020) 

Apesar da tendência de redução observada no IPA no período estudado, o estado 

apresentou um padrão de endemicidade média sempre superior ao da região Amazônica, que 

apresentou padrão de baixa endemicidade.   
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Mesmo em redução o IPA não alcançou os índices mais baixos já registrados em 1973 

e 1980 com respectivamente 9,5 casos e 9,3 casos por mil habitantes. O número de casos 

notificados também não reduziu a ponto de ser inferior aos registrados anteriormente a 1987, 

o que pode ser atribuído ao crescimento da população. Nesse contexto, vale destacar que os 

índices mais baixos alcançados pelo IPA em 1973 e 1980 não foram mantidos provavelmente 

em virtude da irregularidade de atividades de controle diante das intensas migrações, que 

ocorreram com a abertura da área de livre comércio (CARDOSO; GOLDENBERG, 2007).  

Braz; Barcellos (2018) evidenciaram heterogeneidade nos padrões de transmissão do 

estado quando ao analisaram a variação da incidência por município, verificando que em 2016 

mais da metade dos municípios do Amapá apresentou variação epidêmica, evidenciando o 

desafio para alcançar a meta de eliminação da doença.  

Destaca-se a importância da análise da ocorrência da malária e sua tendência, 

estratificada no tempo e no espaço pela heterogeneidade dos padrões epidemiológicos em 

diferentes dinâmicas de transmissão que variam de acordo com estados, municípios, 

localidades e microrregiões (BURTON et al, 2018; CANELAS et al, 2018; COHEN et al, 

2017; LOIOLA, 2002).  

A série histórica dos casos notificados mostrou que o maior número de casos 

registrados no estado do Amapá e na região Amazônica ocorreu nos anos de 2004 e 2005, 

concordando com os achados de Parise (2014); Mourão et al (2014) e Oliveira-Ferreira et al 

(2010); Cardoso e Goldenberg (2007). 

Tais autores atribuíram o aumento observado nesse período a mudanças climáticas, ao 

baixo desempenho dos municípios na execução das ações recomendadas pelo PNCM e a 

fenômenos migratórios vinculados a realização de atividades com impacto ambiental não 

licenciadas pelos órgãos competentes, tais como: assentamentos, ocupação desordenada de 

periferias nas grandes cidades,  desmatamento para extração de madeira, criação de gado, 

agricultura, construção de estradas e rodagens como a ponte Binacional no Oiapoque, 

construção de tanques para atividades de piscicultura em quintais de domicílios e aberturas de 

frentes de garimpo.  

O aumento do número de casos de malária na região Amazônica em decorrência de 

fenômenos migratórios ocasionados pela implementação de empreendimentos não constitui 
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algo novo na rotina dos programas, por isso o Ministério da Saúde em 2014 emitiu a Portaria 

01, que regulamenta o fluxo para obtenção do Atestado de Condição Sanitária para 

assentamentos de reforma agrária e em empreendimentos na região Amazônica.  

Nessa Portaria o licenciamento ambiental está condicionado ao Plano de Controle da 

Malária, elaborado e executado pelo próprio empreendimento nas áreas de influência direta e 

indireta, bem como a sua pactuação com a gestão municipal.  

A mediação, a supervisão da pactuação e do cumprimento do Plano são realizados pela 

gestão estadual.  No caso dos assentamentos licenciados pelo INCRA a responsabilidade da 

elaboração e execução do plano é do estado em conjunto com o município.  

Destaca-se que Couto et al (2001) já havia reportado a importância da participação e o 

sucesso de uma estratégia de controle da malária numa iniciativa público-privada do garimpo 

Novo Astro no município de Calçoene, no estado Amapá e que a emissão do ATCS apareceu 

nas entrevistas, inclusive como alternativa de fonte para acareação de recursos através da 

oneração dos processos para grandes empreendimentos, devendo para tal ser regulamentado a 

nível estadual.  

Os percentuais de malária causada por Plasmodium falciparum só foram inferiores à 

média da região Amazônica a partir de 2014 (com exceção do ano de 2016), apesar da 

tendência de redução.  

Um dos fatores que podem estar relacionados a redução dos casos de P. falciparum no 

estado foi a iniciativas de vigilância da resistência a derivados da artemisinina, que 

envolveram todos os países da Amazônia e foram implementadas no estado.  Tais iniciativas 

consistiam em acompanhar os casos de falciparum e realizar coleta de lâminas de verificação 

de cura para acompanhar a redução da parasitemia, o que auxiliou na realização adequada do 

tratamento (CANELAS et al, 2018). 

 O Plasmodium falciparum foi a espécie que alcançou maior redução no Brasil, sendo a 

primeira a ter a meta de eliminação pactuada (BRASIL, 2016). Lapouble et al (2015) 

acreditam que essa redução pode ser consequência dos esquemas de tratamento com terapias 

combinadas com derivados da artemisinina, da inclusão da primaquina para eliminar formas 

infectantes no tratamento para P. falciparum, do uso de mosquiteiros impregnados com 

inseticidas de longa duração, da supervisão aos postos de diagnóstico, da utilização de testes 
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rápidos em áreas de difícil acesso e do controle de qualidade e do monitoramento do 

desempenho do diagnóstico.   

 Deve ser ressaltada a importância da manutenção da vigilância dos casos de P. 

falciparum, uma vez que a ocorrência da malária por P falciparum está associada a maior 

gravidade da doença. A manutenção deste monitoramento também contribui para o 

acompanhar o surgimento de surgimento de epidemias de falciparum muitas vezes 

ocasionadas por falhas na disponibilidade do diagnóstico e por fatores socioambientais 

relacionados a atividades com forte impacto ambiental, como a abertura de garimpos 

(CANELAS, 2018; BRAZ et al, 2013; SILVEIRA; REZENDE, 2001).  

Grande parte dos casos ocorreu em homens de 10 a 29 anos, ou seja, a parcela da 

população que mais se expõe a atividades de risco para a doença em busca de recursos 

financeiros para o sustento da família, inclusive fazendo com que essa população demore a 

buscar o diagnóstico, o que pode incorrer no agravamento do caso e na infecção dos demais 

residentes do domicílio (PARISE, 2014; MACIEL, 2011). 

De todas as notificações registradas, 19,34% ocorreram em crianças menores de nove 

anos de idade, indicando infecção intradomiciliar, já que essa parcela da população não 

costuma frequentar atividades de risco (ALMEIDA, 2010).  

Vale ressaltar que esses domicílios muitas vezes se constituem em moradias precárias, 

próximas a criadouros e sem proteção contra vetores, da mesma forma alternativas individuais 

de proteção como a utilização de repelentes são financeiramente inviáveis para essas famílias 

(PARISE, 2014; MACIEL, 2011). 

Foi verificado mudança na proporção dos casos entre homens e mulheres que passou 

de 1,76 em 2004 para 1,56 em 2019, similar aos achados de Suárez-Mutis; Coura (2007) no 

rio Negro em 2007, o que pode indicar uma mudança no padrão epidemiológico da doença 

quanto ao gênero. 

Outro achado foi a estabilização da proporção dos casos em grávidas e crianças 

menores de cinco anos.  

A elevada proporção de casos de malária em crianças e a ocorrência em gestantes 

estão associadas ao desenvolvimento de casos graves e já foram relatados por outros autores 
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(MENDES et. al, 2020; OPOKU, 2014; SUÁREZ-MUTIS; COURA, 2007).  Destaca-se a 

importância do pré-natal com a realização de exames para malária em gestantes da região 

Amazônica e uma melhor investigação que elucide os fatores de risco associados a ocorrência 

de malária nesses grupos, a fim de gerar subsídios para políticas de saúde. 

A malária é uma doença constantemente relacionada a fatores como pobreza, 

condições precárias de vida, dificuldades de acesso aos serviços de saúde e baixa escolaridade 

(MENDES et. al, 2020; PARISE, 2014; MACIEL, 2011; ALMEIDA, 2010; SUÁREZ-

MUTIS; COURA, 2007). 

Nessa pesquisa foi possível observar maior concentração dos casos entre indivíduos 

com baixa escolaridade, de raça/cor parda, preta ou indígena e executando atividades como 

agricultura, trabalhos domésticos, garimpagem, exploração vegetal ou caça/pesca, embora 

mais da metade deles não tenha declarado a atividade exercida. 

Ao entrevistar mulheres que viviam em garimpos no Oiapoque, Mendes (2019) 

percebeu que elas se caracterizavam por serem jovens, procedentes majoritariamente da 

região norte do país, pretas e pardas, com baixa escolaridade, que exercem principalmente a 

função de cozinheira ou marreteiras, já haviam contraído malária diversas vezes e antes de 

migrarem para áreas de garimpo haviam exercido atividades com baixa remuneração, em 

virtude da baixa escolaridade, e/ou sofrido algum episódio de violência. 

Ressalta-se a importância do fortalecimento de políticas de saúde e socioambientais 

que garantam os direitos à saúde, moradia, trabalho e meio ambiente preservado com o 

objetivo de reduzir os fatores de risco associados a ocorrência de doenças. 

A grande maioria dos casos notificados no estado do Amapá (80%) foram contraídos 

dentro do próprio estado, com destaque para os municípios de Santana e Mazagão, indicando 

que a eliminação da doença ainda está distante.  

A zona rural prevaleceu sobre a urbana em relação à autoctonia, com destaque para 

área rural (sítios, fazendas), garimpos, área indígena e assentamentos. No caso dos municípios 

de Oiapoque e Pedra Branca do Amapari, os únicos com área indígena, a proporção dos casos 

oriundos das aldeias foi superior a média do estado. 
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É importante que a investigação dos casos por local provável de infecção seja 

intensificada no momento da notificação e durante o monitoramento dos sistemas de 

informação, pois informações de históricos de viagem estão sujeitas a viés de memória, 

infecções de malária importadas costumam ser ignoradas onde a incidência local é alta e  há 

possibilidade de casos serem considerados autóctones em localidades sem condições 

favoráveis ao desenvolvimento de epidemias de malária, como no caso dos municípios de 

Amapá, Cutias, Itaubal, Pracuúba e Vitória do Jari, que registram menos de 100 casos 

autóctones por ano (COHEN et al, 2017).  

Inúmeros fatores socioambientais que afligem às comunidades indígenas e falhas na 

continuidade das ações realizadas pelo DSEI podem ter contribuído para este resultado. 

Outros estudos já identificaram incremento no número de casos de malária em áreas indígenas 

(MENDES et al, 2020; FRANCO et al, 2019; LAPOUBLE et al, 2015; RODRIGUES, 2009). 

Rodrigues (2009) ao avaliar as ações de controle da malária nas áreas indígenas de um 

município do Amazonas relacionou o aumento encontrado a implementação parcialmente 

efetiva das ações, destacando que as mesmas ainda poderiam apresentar bons resultados se 

mantidas de forma sustentável e permanente.  

Já Franco et al (2019) atribuíram o aumento dos casos na área indígena do município 

de Oiapoque a dificuldades logísticas (grande desafio aos profissionais de saúde que atendem 

comunidades isoladas), à crise nacional sofrida nas políticas para a população indígena e à 

ingerência ocasionada pela descentralização das ações de controle da malária nos municípios 

e na saúde indígena.   

Mendes et al (2020) destacam a importância da valorização cultural e dos saberes 

tradicionais desses povos no momento da avaliação e do planejamento, uma vez que possuem 

diferentes percepções do processo saúde-doença e das práticas de autocuidado relacionadas 

com a malária que variam em função do território. 

Debates sobre a responsabilidade das ações de controle da malária na área indígena 

são frequentes no estado, porém não envolvem lideranças nem gestores com capacidade de 

decisão sobre recurso financeiro, o que gera ações pontuais, descontinuadas e sem grande 

impacto no controle da endemia.  
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O município de Oiapoque é um dos que merece atenção especial no que se refere a 

políticas de saúde e socioambientais voltadas para a eliminação da malária, pois é um 

município com uma extensa área indígena, pobre, onde a economia se fortalece pelo fluxo de 

compradores guianenses no comércio e pela circulação de dinheiro proveniente da extração 

ilegal de ouro (FRANCO et al, 2019; LAPOUBLE et al, 2015).  

O fluxo intenso de pessoas oriundas Guiana, Guiana Francesa e do Suriname oferecem 

risco ao tratamento de P. falciparum; uma vez que estudos de eficácia mostraram diminuição 

da sensibilidade do P. falciparum ao ACT nessas regiões, a presença de garimpeiros ilegais 

aumenta o risco de transmissão de malária; pois eles não possuem acesso ao sistema de saúde 

nos locais de trabalho, e o controle da malária em áreas indígenas é bastante complexo 

(FRANCO et al, 2019; LAPOUBLE et al, 2015). 

As análises dos indicadores operacionais do programa em conjunto com as entrevistas 

não demonstraram avanços nas ações de controle implementadas, reforçando a ideia de que o 

estado terá dificuldades para alcançar a meta de eliminação se continuar agindo da mesma 

forma.  

Foram evidenciados problemas estruturais e dificuldades político-organizacionais 

relacionados principalmente a gestão de recursos financeiros e humanos tanto a nível 

municipal quanto estadual, contrariando as orientações de diversos autores que afirmam ser 

necessário garantir a sustentabilidade e a acessibilidade às ações de controle da malária, 

sobretudo quando os níveis de transmissão diminuem para que se consiga manter os impactos 

alcançados e com isso atingir a eliminação (BALAWANTH et al, 2019; FRANCO et al, 

2019; BRAZ; BARCELLOS, 2018; BURTON et al, 2018; CANELAS et al 2018; COHEN et 

al, 2017; HERSHEY, 2017; MOURÃO, 2014; SARAIVA et al, 2009; CARDOSO E 

GOLDENBERG, 2007; LOIOLA, 2002). 

Falhas na disponibilidade do diagnóstico pareceram constituir mais um grande desafio 

para o estado alcançar a eliminação, uma vez que o monitoramento dos indicadores 

operacionais mostrou que a meta de tratar 70% dos casos autóctones dentro das primeiras 48 

horas de sintomas não foi alcançada em nenhum ano. A rede de laboratórios para o 

diagnóstico de malária diminuiu, quase metade dos laboratórios de diagnóstico esteve 

concentrada na zona urbana enquanto a maior parte dos casos ocorreu na zona rural. O índice 

anual de exames de sangue reduziu, a proporção de lâminas positivas aumentou e em nenhum 
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ano foi cumprida a meta de realização de detecção ativa nem de lâminas de verificação de 

cura.  

Mesmo assim, foi percebido aumento no percentual de detecção ativa em relação à 

passiva, na utilização dos testes rápidos e mais de 90% dos casos diagnosticados receberam 

tratamento dentro das primeiras 24 horas. 

Dessa forma, recomenda-se que sejam intensificadas as ações relacionadas a 

disponibilidade do diagnóstico, com destaque para a detecção ativa, pois a demora no 

diagnóstico acarreta tratamento em tempo inoportuno, ocasionando a ocorrência de casos 

graves e impedindo a quebra da cadeia de transmissão, o que pode levar ao ressurgimento da 

doença onde ela já havia sido eliminada  (COHEN et al, 2017; LAPOUBLE, 2015; PARISE, 

2014; MOURRÃO, 2014; BRAZ et al, 2013; MACIEL et al, 2011).  

Os exames de lâminas de verificação de cura não alcançaram a meta estabelecida nos 

planos em nenhum ano analisado. O baixo resultado encontrado não é um bom indicador para 

o serviço, uma vez que as LVCs permitem acompanhamento da parasitemia sanguínea e o 

monitoramento da eficácia do tratamento administrado, algo extremamente válido diante da 

ameaça constante de resistência dos parasitos aos medicamentos disponíveis e da falta de 

mobilização de alguns usuários sobre a importância do tratamento (FRANCO et al, 2019; 

LAPOUBLE et al, 2015; PARISE et al, 2014).  

Por outro lado, a classificação automática do sistema mostrou que em todos os anos 

analisados a positividade das lâminas de verificação de cura realizadas ficaram dentro da 

meta, o que significa que embora esta seja uma ferramenta subutilizada o nível de recidivas 

do estado é baixo.  

Parise (2014) ao analisar a vigilância da malária em Palmas observou que nem todas 

as LVCs programadas foram coletadas, pois o sistema apresentava dificuldades em localizar 

os pacientes que recebiam tratamento, sendo uns por precisar retornar às atividades laborais 

em locais isolados e outros por falta de mobilização a respeito da importância do 

monitoramento do tratamento, que os levava a não receber as equipes de saúde. 

A não ampliação da disponibilidade do diagnóstico ainda foi confirmada pelas 

entrevistas, nas quais foi relatado falta de insumos para realização de exames como                          
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microscópios, lâminas e até mesmo luvas, bem como de carros e combustível para o 

deslocamento das equipes. 

Outro desafio para o estado alcançar a meta de eliminação é o controle seletivo e 

integrado de vetores.  No presente estudo, a única ação de controle vetorial analisada foi a 

BRI, por ser a mais antiga implementada e a única presente em todos os municípios. Porém os 

resultados não se mostraram satisfatórios, com baixa cobertura nas localidades prioritárias e 

falha no cumprimento dos ciclos, além do elevado percentual de casas fechadas e recusas.  

Atividades de borrifação devem ser programadas em localidades que os domicílios 

apresentem condições favoráveis a aspersão de inseticidas (superfícies borrifáveis e parede 

completa), nos horários que os moradores estejam em casa para recepcionar as equipes que 

realizarão o serviço e com o monitoramento entomo-epidemiológico para garantir a 

efetividade das ações. Além disso é interessante realizar um trabalho prévio de mobilização 

social e educação em saúde ambiental para evitar recusas e casas fechadas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009). 

Outras atividades de controle vetorial utilizadas no estado, como a termonebulização, 

os mosquiteiros impregnados de longa duração e a entomologia não foram analisadas nesta 

pesquisa, mas apareceram nas entrevistas.  

Cabe ressaltar que a termonebulização não deve ser usada como preparativo para 

festas sem seguir critérios entomo-epideimiológicos. Ela deve ser usada estritamente em casos 

de epidemias e cumprindo três ciclos, com três passadas em intervalos de cinco a sete dias 

cada, com indicação do horário de utilização guiada pela pesquisa entomológica 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Os mosquiteiros impregnados de longa duração têm as fibras impregnadas com 

inseticidas de longa duração e possuem critérios específicos para manutenção da efetividade 

com as lavagens periódicas, por isso devem ser instalados casa a casa e monitorados de 

acordo com a frequência programada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Verificou-se que a maioria dos municípios do estado não possui serviços locais de 

entomolologia, dificultado o controle seletivo e integrado de vetores. Os serviços de 

entomologia constituem uma ferramenta fundamental para o planejamento, a implementação e 

o monitoramento das atividades de controle seletivo de vetores, auxiliando na escolha da ação 
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mais adequada para cada microrregião de acordo com as características ambientais e do 

comportamento do vetor (BENELLI et al, 2017; KILLEN ET AL, 2017).  

Destaca-se que atividades de controle vetorial são muito onerosas, uma vez que os 

insumos (inseticidas, mosquiteiros, bombas aspersoras, EPIs) têm um custo elevado e a 

logística para a utilização desses recursos é mais difícil em virtude dos volumes a serem 

transportados. Equipes que desenvolvem atividades de controle vetorial costumam ter um 

desgaste maior em virtude das atividades laborais. Existe um problema crescente de 

resistência dos mosquitos aos inseticidas disponíveis e de mudança do comportamento dos 

vetores, onde eles evitam o contato com as atividades de controle (BENELLI et al, 2017; 

KILLEN et al, 2017, COHEN et al, 2017).  

É fundamental a utilização racional e conjunta das técnicas, guiadas por parâmetros 

entomo-epidemiológicos e direcionando cada ferramenta para onde ela será mais eficiente, 

evitando o desperdício de recursos operacionais e financeiros com o objetivo de maximizar o 

impacto e a sustentabilidade (BENELLI et al, 2017; KILLEN et al, 2017, COHEN et al, 

2017).  

A integração com os ACS para a realização de atividades de controle da malária se 

mostrou baixa tanto nas entrevistas quanto na análise dos indicadores.  

Os ACS constituem uma força de trabalho importante para o alcance da cobertura das 

ações, podendo realizar encaminhamento dos casos graves ao serviço de saúde, testes de 

diagnóstico rápido, administração e monitoramento do tratamento por meio da coleta de LVC. 

É frequente que membros doentes da comunidade prefiram ser tratados por ACS, que também 

fazem parte da comunidade. Porém para que eles desenvolvam um serviço de qualidade é 

necessário que estejam mobilizados para as ações de malária, sejam frequentemente 

capacitados, tenham remuneração adequada, jornada de trabalho digna, insumos, EPIs e 

transporte (BOKEY et al, 2018; CHIPUKUMA et al, 2018; PARISE et al, 2014). 

A modelização da intervenção evidenciou que a maioria das atividades para o controle 

da malária tem a esfera municipal como principal responsável pela execução (BRASIL, 

2008).  
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Nem por isso, as atividades de responsabilidade da gestão estadual são menos 

importantes ou podem deixar de ser executadas. Para que o sistema funcione adequadamente 

se faz necessário que cada ente realize com afinco o que lhe é determinado.  

No presente estudo os entrevistados relataram ter enfrentado dificuldades para realizar 

as ações em virtude de o estado não ter conseguido cumprir o cronograma de capacitações, 

não ter fornecido máscaras nem bombas aspersoras. Além disso apontaram melhor 

funcionamento da gestão municipal quando foi supervisionada pelo estado. 

A modelização da intervenção auxiliará a elaboração do planejamento das atividades 

conforme a capacidade operacional do estado e poderá evitar a pactuação de metas que 

legalmente são de responsabilidade dos municípios. 

A malária é uma doença que sofre influência de vários fatores biológicos e 

socioambientais, o que torna ainda mais desafiante sua eliminação.  

A irregularidade nas atividades de controle ocasiona gasto de recursos e baixo impacto 

nos indicadores malariométricos comprometendo sua eliminação. Dessa  maneira, para 

garantir a sustentabilidade das ações é necessário o fortalecimento da descentralização, a 

frequente e adequada utilização dos sistemas de informação, o monitoramento ambiental e 

climático, a ampliação da oferta de diagnóstico, a intensificação e a regularidade das ações de 

mobilização social e educação em saúde ambiental, o controle seletivo e integrado de vetores, 

as ações intersetoriais com órgãos ambientais e de assistência social, bem como a mobilização 

de gestores e de lideranças de comunidades tradicionais (FRANCO et al, 2019, CECCATO et 

al, 2018; BURTON et al, 2018; COHEN et al, 2017; GARCIA, 2014;  MACIEL et al, 2011; 

RODRIGUES, 2009; GALVÃO, 2005; LADISLAU, 2005; LOIOLA et al, 2002; SILVEIRA; 

REZENDE, 2001) . 

Entretanto, todas essas atividades demandam a garantia regular de recursos humanos, 

orçamentários e financeiros. Para isso, é primordial que os indicadores malariométricos sejam 

inseridos nos planos anuais e plurianuais, mesmo quando a transmissão é baixa, pois, nessas 

situações a redução da transmissão torna-se mais difícil sendo necessário maior organização e 

esforço por parte vigilância (FRANCO et al, 2019; BRAZ; BARCELLOS, 2018; GALVÃO, 

2005). 
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Com a ampliação do financiamento para a eliminação da malária aumenta a demanda 

pelo monitoramento e pela avaliação das ações de controle.  Nesse sentido, alguns países têm 

alcançado bons resultados investindo em oficinas sobre o tema e para o mapeamento de 

indicadores (HOWES et al, 2019; HERSHEY et al, 2017; GALEY et al, 2016).  

No caso de intervenções em contextos com heterogeneidade na carga de malária ou 

onde se pretende a readequação de estratégias, avaliações de implementação são mais 

indicadas por permitirem análises dos diferentes contextos (FRANCO et al, 2019; HERSHEY 

et al, 2017; GARCIA, 2014, LADISLAU, 2005; SILVEIRA; REZENDE, 2001). Dessa 

forma, recomenda-se que seja empregada a proposta de avaliação de implementação 

elaborada para o PECM, a fim de que se atribua um julgamento de valor às atividades 

realizadas e se discuta cada critério a luz das dimensões e sub-dimensões escolhidas com o 

objetivo de readequar, caso seja necessário, as estratégias visando o alcance da eliminação da 

malária no estado. 

9. RECOMENDAÇÕES 

• Aplicar a proposta de avaliação de implementação; 

• Avaliar outras atividades de controle vetorial para aferir o impacto gerado e o 

esclarecer lacunas presentes no processo de execução; 

• Tramitar na Assembleia Legislativa do estado um projeto de lei sobre a autonomia 

financeira da Superintendência da Vigilância em Saúde e outro sobre a 

regulamentação estadual do processo para aquisição de ATCS pelos empreendimentos 

e assentamentos de reforma agrária; 

• Estabelecer uma meta anual para emissão de ATCS, bem como para supervisionar os 

estabelecimentos já licenciados; 

• Sensibilização dos gestores sobre a importância de concursos públicos para evitar a 

rotatividade de servidores nos municípios e a paralização dos serviços na gestão 

estadual; 

• Intensificação das atividades de Mobilização Social e Educação em Saúde Ambiental 

para que se tornem constantes e deixem de ser pontuais; 

• Discutir as metas dos indicadores de impacto e dos indicadores operacionais 

amplamente com os municípios antes de pactuá-las, da mesma forma recomenda-se 

garantir que elas sejam incorporadas nos Planos Anuais e Plurianuais de Saúde; 
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• Manter uma rotina para discussões de tema voltados para malária na CIR e na CIB, 

principalmente no que diz respeito a convênios entre municípios próximos; 

• Manter uma rotina de diálogo com pactuações e revisões de metas com o DSEI, os 

municípios, a Guiana Francesa e o Suriname; 

• Garantir a participação popular em amplos debates que envolvam a dinâmica da 

malária, principalmente no que diz respeito a participação de lideranças indígenas, 

líderes comunitários, representantes de comunidades tradicionais e empreendimentos; 

• Criação de notas técnicas para utilização dos sistemas de informação por parte dos 

municípios; 

• Manter duas reuniões anuais com envolvimento de técnicos e gestores das esferas 

federal, estadual e municipal, sendo uma para o monitoramento das atividades e outra 

para elaboração da programação do ano subsequente; 

• Tentar garantir por meio das programações anuais e plurianuais um calendário de 

supervisões e capacitações dos municípios; 

• Manter um diálogo cada vez mais estreito com os apoiadores municipais; 

• Manter uma rotina para organização dos almoxarifados estaduais de praguicidas e 

medicamentos; 

• Automatizar por meio de sistemas de informação os almoxarifados estaduais de 

praguicidas. 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável que o controle da malária alcançou grandes avanços no estado do Amapá. 

Mesmo assim, a estabilização dos índices alcançados em alguns indicadores levanta uma série 

de dúvidas a respeito da viabilidade da eliminação da malária e sobre as reais necessidades 

para o seu alcance. Nesse contexto, o estudo de avaliabilidade constituiu uma boa ferramenta 

para revelar a visão dos stakeholders, lacunas do programa nos níveis estadual e municipal e 

elaborar uma proposta de avaliação.  

O estudo demonstrou que as relações intergovernamentais, no âmbito do setor saúde, 

precisam ser continuamente discutidas e qualificadas, considerando-se os conflitos 

principalmente no tocante ao âmbito das responsabilidades de cada ente da federação no 

Programa. Ademais, a necessária integração do SUS com o Subsistema de Saúde Indígena é 

outro elemento importante na implementação de programas nacionais em áreas indígenas, 

exigindo forte papel articulador do nível federal e estadual da gestão. 
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Outro elemento importante refere-se à integração da Vigilância em Saúde com a 

Atenção Primária a Saúde, que no momento atual, da pandemia, tem sido objeto de muita 

reflexão exatamente pela potencialidade dessa articulação na vigilância e controle de doenças, 

ainda mais, se considerarmos que é no nível municipal que os programas são implementados e 

também é esse nível o responsável pela cobertura de APS, cabendo fortalece-los para que 

possam promover no espaço da estratégia saúde da família, essa integração / articulação.  

Dessa forma, recomenda-se que seja utilizada a proposta de avaliação da 

implementação do programa para auxiliar na reflexão e melhor readequação das estratégias 

com vistas a eliminação da malária no estado. 
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO SEMIABERTO PARA GERENTES DE ENDEMIAS 

Município:____________________________     

1. Há quanto tempo trabalha na gestão do programa da malária?  

A. MENOS DE 6 MESES 

B. 6 MESES A 1 ANO 

C. 1 A 5 ANOS    

D. MAIS DE 5 ANOS 

 

2. Recebeu algum treinamento sobre o controle da malária e/ou gestão? 

A. SIM 

B. NÃO   

• Se sim, onde e quando? __________________________________________________  

• Por favor indique o tema abordado na capacitação: 

_____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. De modo geral como descreveria a situação da malária em seu município? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Existe alguém no município responsável pela análise dos dados epidemiológicos da 

malária? 

A. SIM 

B. NÃO 

C. NÃO SEI 

• Se sim, quem? _________________________________________________________ 

 

5. A análise desses indicadores é compartilhada com a equipe?    

A. SIM 

B. NÃO 

C. NÃO SEI 

• Se sim, com que periodicidade? 

____________________________________________ 

• Quando e onde foi a última vez? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Como julga seu nível de compreensão a respeito das diretrizes do programa nacional 

de controle da malária? 

 

A. RUIM 
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B. REGULAR  

C. BOM 

D. ÓTIMO 

7. Como você avalia o nível de integração da equipe técnica municipal na realização das 

ações do programa de controle da malária?   

A. POUCO INTEGRADA 

B. RAZOAVELMENTE INTEGRADA 

C. INTEGRADA 

D. MUITO INTEGRADA     

 

8. Em seu município os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) participam das ações 

de controle da malária? 

A. NUNCA 

B. ÀS VEZES 

C. SEMPRE QUE SOLICITADO 

D. SEMPRE, SEM NEM MESMO NECESSITAR DE SOLICITAÇÃO   

• Caso participem, como ocorre essa participação? ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Considera importante a participação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas 

atividades de controle da malária? 

A. SIM     

B. NÃO 

C.  NÃO SEI INFORMAR 

 

10. Como julga o nível de treinamento dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) do 

seu município para as ações de controle da malária?  

A. RUIM 

B. REGULAR  

C. BOM 

D. ÓTIMO  

 

11. Quando foi a última vez que os Agentes de Combate às Endemias (ACE) do seu 

município receberam treinamento para as ações de controle da malária? 

A. MENOS DE 6 MESES   

B. 6 MESES A 1 ANO  

C. 1 A 2 ANOS  

D. MAIS DE 2 ANOS 

• Por favor indique o tema abordado na última capacitação: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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12. Sobre os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), você, como gestor, já promoveu 

algum treinamento para eles? 

 

A. SIM 

B. NÃO 

• Se SIM, onde e quando? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• Se NÃO, por quê? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Qual o grau de articulação com outras secretarias ou órgãos dentro do município pra 

realização de ações conjuntas que envolvam o controle da malária? 

A. RUIM 

B. REGULAR  

C. BOM 

D. ÓTIMO  

• Se REGULAR, BOM ou ÓTIMO, quando foi a última vez que realizaram alguma 

ação conjunta?  

A. MENOS DE 6 MESES   

B. 6 MESES A 1 ANO  

C. 1 A 2 ANOS  

D. MAIS DE 2 ANOS 

 

Qual foi o objetivo da ação?  

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

• Se NÃO, por quê? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Quantas ações de educação em saúde e mobilização social foram realizadas no 

município no último ano? _______________________. Quais os tipos de ação que 

foram realizadas? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15. O programa municipal de controle da malária tem boa articulação com outros setores 

da SMSA pra realização de ações conjuntas? 
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A. SIM 

B. NÃO 

C. NÃO SEI 

• Se SIM, quando foi a última vez que realizaram alguma ação conjunta?  

 

A. MENOS DE 6 MESES   

B. 6 MESES A 1 ANO  

C. 1 A 2 ANOS  

D. MAIS DE 2 ANOS 

 

Qual foi o objetivo da ação?  

____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

• Se NÃO, por quê? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

        

16. Você tem autonomia para gerir recurso financeiro?  

A. SIM 

B. NÃO 

 

17. Você sabe quanto recurso o município tem disponível para as ações de controle da 

malária? 

A. SIM 

B. NÃO 

 

18. Qual a fonte do recurso que utilizam? 

A. PRINCIPALMENTE FEDERAL  

B. PRINCIPALMENTE ESTADUAL    

C. PRINCIPALMENTE MUNICIPAL  

D. NÃO SEI 

 

 

19. No último ano faltou algum insumo para realização das atividades de vigilância e 

prevenção da malária? 

A. SIM 

B. NÃO       

• Se sim, marque uma ou mais opções de acordo com o que recorda ter faltado no 

último ano: 

A. INSETICIDAS 

B. BOMBAS DE BORRIFAÇÃO/QUAL O TIPO? ______________________________ 
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C. COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINAS 

D. FICHA DE VISITA DOMICILIAR 

E. FICHA DE BRI 

F. EPIS 

G. FICHAS DE NOTIFICAÇÃO 

H. TESTES RÁPIDOS 

I. LÂMINAS 

J. LANCETAS 

K. ALGODÃO 

L. CORANTES 

M. MICROSCÓPIOS  

N. MEDICAMENTOS/QUAIS? _____________________________________________ 

O. MOTOCICLETAS 

P. VEÍCULOS  

Q. EMBARCAÇÕES 

R. COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETAS, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES 

S. OUTROS:_____________________________________________________________ 

• Se SIM: 

Quando ocorreu o desabastecimento? _____________________________________________ 

Durou aproximadamente quanto tempo?   

A. ___________ dias 

B. ___________ meses 

C. ___________ anos      

Sabe informar o motivo e quais providências foram tomadas para contornar a situação? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

                        

 

20. Por favor, descreva as principais dificuldades para realização das atividades de 

controle da malária, principalmente BRI, FOG, DA e tratamento oportuno e imediato 

dentro dos parâmetros preconizados: 

BRI: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

FOG: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DA: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tratamento oportuno e imediato: ________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

21. Para você quais são os principais pontos fortes no programa de controle da malária a 

nível: 

A. Federal? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B. Estadual? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C. Municipal? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

22. E quais as principais fragilidades a nível:      

A. Federal? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B. Estadual? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C. Municipal? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

23. O que sugere para superar as fragilidades citadas a nível: 

A. Federal? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B. Estadual? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C. Municipal? 

____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

24. Já ouviu falar sobre avaliação de programas de saúde?  

  

A. SIM 

B. NÃO 

 

25. Considera que uma avaliação do Programa Estadual de Controle da Malária poderia 

colaborar no controle da endemia em seu município?    

A. SIM 

B. NÃO 

 

26. Estaria disposto a colaborar com a avaliação? 

A. SIM 

B. NÃO 

 

• Se SIM, de que maneira acha que poderia ajudar? ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

27. Estaria disposto a utilizar os resultados da avaliação para auxiliar nas tomadas de 

decisão do programa?    

A. SIM 

B. NÃO   

    

        

AGRADECEMOS SUA ATENÇÃO E DESTACAMOS QUE SUA PARTICIPAÇÃO SERÁ 

DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA MELHORIAS NO PROGRAMA!! 
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO SEMIABERTO PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE 

SAÚDE 

 

Município: ___________________________________ 

1. Há quanto tempo foi nomeado Secretário Municipal de Saúde? 

A. MENOS DE 1 MÊS 

B. 1 A 6 MESES 

C. 6 MESES A 1 ANO 

D. MAIS DE 1 ANOS 

2. Como descreveria a situação epidemiológica da malária em seu município? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Já teve a oportunidade de conhecer o Programa Municipal de Controle da Malária? 

A. SIM 

B. NÃO 

• Se SIM, o que achou do Programa? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• Se NÃO, por quê? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Já trabalhou no controle de alguma endemia antes?   

A. SIM 

B. NÃO 

• Se SIM, qual? __________________________________________________ . Há 

quanto tempo? __________________________________________ 

5. Nos últimos dois anos recebeu alguma capacitação sobre controle de endemias?  

A. SIM 

B. NÃO 

• Se  SIM, onde e quando? _____________________________________________. 

Por favor indique o tema abordado na capacitação: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Já recebeu alguma capacitação sobre administração pública ou gestão de recursos? 

A. SIM 

B. NÃO 
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• Se  SIM, onde e quando? _____________________________________________. 

Por favor indique o tema abordado na capacitação: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Você tem autonomia para gerir o recurso da Secretaria Municipal de Saúde?  

A. SIM 

B. NÃO 

 

8. Qual a principal fonte de recurso que o Programa Municipal de Controle da Malária 

utiliza? 

A. PRINCIPALMENTE FEDERAL 

B. PRINCIPALMENTE ESTADUAL  

C. PRINCIPALMENTE MUNICIPAL 

D. NÃO SEI 

 

9. No último ano faltou algum insumo para realização das atividades de vigilância e 

prevenção da malária? 

A. SIM 

B. NÃO       

• Se sim, marque uma ou mais opções de acordo com o que recorda ter faltado no 

último ano: 

A. INSETICIDAS 

B. BOMBAS DE BORRIFAÇÃO/QUAL O TIPO? ______________________________ 

C. COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINAS 

D. FICHA DE VISITA DOMICILIAR 

E. FICHA DE BRI 

F. EPIS 

G. FICHAS DE NOTIFICAÇÃO 

H. TESTES RÁPIDOS 

I. LÂMINAS 

J. LANCETAS 

K. ALGODÃO 

L. CORANTES 

M. MICROSCÓPIOS  

N. MEDICAMENTOS/QUAIS? ____________________________________________ 

O. MOTOCICLETAS 

P. VEÍCULOS  

Q. EMBARCAÇÕES 

R. COMBUSTÍVEL PARA MOTOCICLETAS, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES 

S. OUTROS:_____________________________________________________________ 

• Se SIM: 

Quando ocorreu o desabastecimento? _____________________________________________ 

Durou aproximadamente quanto tempo?   

D. ___________ dias 
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E. ___________ meses 

F. ___________ anos      

Sabe informar o motivo e quais providências foram tomadas para contornar a situação? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________    

 

10. Por favor, descreva as principais dificuldades para realização das atividades de 

controle da malária, principalmente BRI, FOG, DA e tratamento oportuno e imediato 

dentro dos parâmetros preconizados: 

BRI: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

FOG: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DA: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tratamento oportuno e imediato: 

_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. Pra você quais são os principais pontos fortes no programa de controle da malária a 

nível: 

A. Federal? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B. Estadual? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C. Regional (Regional de Saúde)? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D. Municipal? 

____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. E quais as principais fragilidades a nível:      

A. Federal? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B. Estadual? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C. Regional (Regional de Saúde)? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D. Municipal? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. O que sugere para superar as fragilidades citadas a nível: 

A. Federal? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B. Estadual? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C. Regional (Regional de Saúde)? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

D. Municipal? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Quantas vezes foi convidado para participar de reuniões com a comunidade ou 

entidades representativas, governamentais ou não, que envolvessem o tema malária no 

último ano? ______________________________________ 
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15. Qual o grau de articulação com outras secretarias ou órgãos dentro do município pra 

realização de ações conjuntas que envolvam o controle da malária?  

A. RUIM 

B. REGULAR  

C. BOM 

D. ÓTIMO  

• Se REGULAR, BOM ou ÓTIMO, quando foi a última vez que realizaram alguma 

ação conjunta?  

A. MENOS DE 6 MESES   

B. 6 MESES A 1 ANO  

C. 1 A 2 ANOS  

D. MAIS DE 2 ANOS 

 

Qual foi o objetivo da ação?  

____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

• Se NÃO, por quê? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Sabe dizer se o Programa de Saúde na Escola tem abordado o tema malária em seu 

município? 

A. SIM 

B. NÃO        

• Por favor fale um pouco mais sobre como as ações que têm sido realizadas com a 

Secretaria Municipal de Educação: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17. Quando podem contar com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o 

manejo de um criadouro de malária?        

A. NUNCA 

B. ÀS VEZES 

C. SEMPRE QUE SOLICITADO 

D. SEMPRE, SEM NEM MESMO NECESSITAR DE SOLICITAÇÃO 

18. No último ano o tema malária foi discutido na câmara de vereadores? 

A. SIM 

B. NÃO  

• Se SIM, quando isso ocorreu? __________________________________________. 

Qual foi o assunto discutido? ___________________________________________ 
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___________________________________________________________________________. 

19. Como você considera a atuação da Comissão Intergestores Regional (CIR) para as 

questões de malária? ______________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quando foi a última vez que este tema foi abordado nas discussões? 

______________________ 

20. Como você considera a atuação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para as 

questões de malária? ______________ 

___________________________________________________________________________ 

Quando foi a última vez que este tema foi abordado nas discussões? 

______________________ 

21. Existe articulação entre os Secretários Municipais de Saúde para atuação em conjunto 

na região com o objetivo de: 

A. Comprar insumos 

B. Capacitar Agentes (ACEs ou ACS) 

C. Licenciamento Ambiental de empreendimentos que impactem sobre a malária 

D. Outros. Quais? _________________________________________________________ 

 

22. Já ouviu falar sobre a Portaria do Ministério da Saúde nº 1, de 13 de janeiro de 2014, 

que estabelece diretrizes, procedimentos, fluxos e competência para obtenção do 

Laudo de Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM) e do Atestado de Condição 

Sanitária (ATCS) de projetos de assentamento de reforma agrária e outros 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental em áreas de risco ou endêmica 

para malária? 

A. SIM 

B. NÃO 

• Se SIM, quais estabelecimentos em seu município apresentaram o Laudo de 

Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM) e obtiveram o Atestado de Condição 

Sanitária (ATCS)? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

23. Já ouviu falar sobre avaliação de programas de saúde?    

A. SIM 

B. NÃO 
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24. Considera que uma avaliação do Programa Estadual de Controle da Malária poderia 

colaborar no controle da endemia em seu município?    

A. SIM 

B. NÃO 

25. Estaria disposto a colaborar com a avaliação?      

A. SIM 

B. NÃO 

• De que maneira acha que poderia ajudar? _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

26. Estaria disposto a utilizar os resultados da avaliação para auxiliar nas tomadas de 

decisão do programa?   

A. SIM 

B. NÃO 

27. Gostaria que os resultados da avaliação fossem divulgados em seu município? 

A. SIM 

B. NÃO 

    

Agradecemos sua atenção e destacamos que sua participação será de suma importância para 

melhorias no programa!! 
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ANEXO III – ROTEIRO GRUPO FOCAL APOIADORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DO 

PROGRAMA ESTADUAL 

 

• Apoiadores municipais 

1) Breve apresentação com área de formação e função desempenhada atualmente; 

2) Principais problemas para atuação no controle da malária considerando estrutura, 

gestão, processo de trabalho e aspectos territoriais; 

3) Como acham que esses problemas poderiam ser mitigados; 

4) Como acham que o estado poderia apoiar os municípios nessas questões, 

5) Citar três pontos que NÃO mudariam no controle da malária. 

 

• Técnicos Programa Estadual 

1) Breve apresentação com área de formação e função desempenhada atualmente; 

2) Principais problemas para atuação no controle da malária considerando estrutura, 

gestão, financiamento das ações, processo de trabalho e aspectos territoriais; 

3) Como acham que esses problemas poderiam ser mitigados; 

4) Como acham que o estado e o governo federal poderiam apoiar os municípios no 

controle da malária, 

5) Citar três pontos que NÃO mudariam no controle da malária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


