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RELATÓRIO SOBRE O PALUDISMO NO MUNDO

Introdução

© Fundo Mundial/John Rae

A partir do ano 2000, o financiamento e a cobertura dos programas de luta contra
o paludismo aumentaram consideravelmente. O resultado foi uma redução em
larga escala da incidência da doença e das respectivas taxas de mortalidade.
Dos 106 países com transmissão contínua de paludismo em 2000, 64 estão a
atingir a meta de reversão da incidência do paludismo fixada nos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM). Desses 64 países, 55 estão no bom caminho
para atingirem as metas da Assembleia Mundial da Saúde e do programa Fazer
Recuar o Paludismo (FRP) que estabelecem uma redução das taxas de incidência
dos casos de paludismo em 75%, até 2015. Estima-se que estas taxas tenham
baixado 30% a nível mundial, entre 2000 e 2013, enquanto as taxas estimadas de
mortalidade caíram 47%.
Apesar destes notáveis progressos, é preciso fazer bastante mais. Em 2013, o
financiamento dos programas do paludismo correspondia a somente 53% dos
5,1 mil milhões de dólares americanos estimados necessários anualmente para se
atingirem as metas mundiais. Há milhões de pessoas em risco de paludismo que
ainda não têm acesso a intervenções como mosquiteiros tratados com insecticida
(MTI), testes de diagnóstico e tratamento com associações medicamentosas à base
de artemisinina (ACT). Consequentemente, ocorrem todos os anos 198 milhões
de casos (margem de incerteza: 124-283 milhões) e 584 000 óbitos (margem:
367 000-755 000). É necessário identificar urgentemente o financiamento necessário
para continuar a reforçar e a manter os esforços de controlo do paludismo e para
garantir que as populações mais vulneráveis tenham acesso a intervenções salva-vidas.
O Relatório sobre a Saúde no Mundo 2014 integral pode ser consultado na seguinte ligação:

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_
report_2014/en/
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RELATÓRIO SOBRE O PALUDISMO NO MUNDO
SITUAÇÃO DO PALUDISMO

Quase metade da população mundial está em risco de contrair o paludismo.
A nível mundial, estima-se que haja 3,3 mil milhões de pessoas, em 97 países e territórios, em risco de contraírem o paludismo e 1,2 mil milhões
em risco elevado (>1 caso de paludismo por 1000 habitantes todos os anos).

Países com transmissão de paludismo, 2013

Casos confirmados de paludismo por 1000 habitantes
>100
50-100
10-50
1-10
0,1-1
0-0,1
Sem transmissão de paludismo
Não aplicável
Fonte: Relatórios dos programas nacionais de luta contra o paludismo.
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PALUDISMO E POBREZA

O paludismo e a pobreza estão intimamente ligados.
O paludismo concentra-se nos países de mais baixos rendimentos. Nesses países, as comunidades mais gravemente afectadas são as mais
pobres e mais marginalizadas. Essas comunidades têm os riscos mais elevados associados ao paludismo e o pior acesso a serviços eficazes
de prevenção, diagnóstico e tratamento.
Percentagem da população que vive com menos de US$ 2 por dia, 1995-2013

Percentagem da população que vive com menos
de US$ 2 por dia
>75%
35-75%
15-35%
<15%
Sem dados
Não aplicável
Fonte: Indicadores do Banco Mundial para 2014 sobre o Desenvolvimento no Mundo: taxas de pobreza nas linhas de pobreza internacionais. Disponível em: http://wdi.worldbank.org/table/2.8, acedido em
24 de Novembro de 2014. Os anos dos inquéritos vão de 1995 a 2013, com cerca de 60% dos países com dados de 2010 ou anteriores.
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FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO PALUDISMO

O financiamento anual para o controlo do paludismo
em 2013 foi três vezes superior ao montante gasto em
2005, mas representou apenas 53% das necessidades
de financiamento a nível mundial.

Tendência do financiamento total para o controlo
e eliminação do paludismo, 2005-2013, e falta de
financiamento estimada em 2013
Governo
Fundo Mundial
Banco Mundial
USAID/PMI
DFID
AMFm
Outros
Meta de investimento de US$ 5100 milhões do GMAP
5000

O financiamento anual para o controlo e eliminação do paludismo totalizou
US$ 2,7 mil milhões, em 2013. Os investimentos internacionais representaram
82% do financiamento total do paludismo, tendo os investimentos nacionais
atingido 18% (US$ 527 milhões).

Falta de financiamento
em 2013: US$ 2,4 mil milhões

3000
US$ (milhões)

São necessários cerca de US$ 5,1 mil milhões para se atingirem as metas
mundiais de controlo e eliminação do paludismo. Para reduzir a falta de
US$ 2,4 mil milhões, os governos dos países com paludismo endémico
e os financiadores internacionais terão de atribuir maior prioridade ao
investimento na luta contra o paludismo.

4000

2000

1000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AMFm: Mecanismo de Medicamentos para o Paludismo a Preços Acessíveis; DFID: Departamento do Reino
Unido para o Desenvolvimento Internacional; Fundo Mundial: Fundo Mundial de Luta contra a SIDA,
Tuberculose e Paludismo; GMAP: Plano Mundial de Acção contra o Paludismo; PMI: Iniciativa do Presidente
dos EUA para o Paludismo; USAID: Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.
Fonte: Programas Nacionais de Luta contra o Paludismo, Fundo Mundial, USAID e Centros de Controlo e
Prevenção das Doenças (websites da CDO; Sistema de Notificação de Países Credores da Organização para a
Cooperação Económica e Desenvolvimento (OCDE) e GMAP do Programa Fazer Recuar o Paludismo de 2008.
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FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO PALUDISMO
Tendências do financiamento doméstico e internacional
na Região Africana e noutras Regiões da OMS, 2005-2013
Financiamento doméstico

Financiamento internacional

2005

Os investimentos internacionais na Região Africana da OMS cresceram a
uma taxa média anual de 22%, entre 2005 e 2013, em comparação com
15% por ano em todas as outras Regiões da OMS. No mesmo período, os
investimentos domésticos cresceram a uma taxa média anual de 4% na
Região Africana da OMS, em comparação com 2% noutras Regiões.

2006
Região Africana

2007
2008
2009
2010

Em 2013, a Região Africana da OMS recebeu 72% do financiamento total
para o paludismo, em comparação com 50%, em 2005.

2011
2012
2013
2005
2006

Outras Regiões da OMS

O aumento do financiamento desde 2005 foi mais
rápido para a Região Africana da OMS, onde o fardo
da doença é mais pesado.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Fonte: Programas Nacionais de Luta contra o Paludismo; Fundo Mundial de Luta contra a SIDA,
Tuberculose e Paludismo; websites da Iniciativa do Presidente dos EUA contra o Paludismo; Sistema de
Notificação de Países Credores da OCDE; e Plano Mundial de Acção contra o Paludismo do Programa Fazer
Recuar o Paludismo de 2008.
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CONTROLO DOS VECTORES DO PALUDISMO - ACESSO E USO DE MTI

A percentagem da população com acesso a um MTI - e que dorme protegida por um MTI - aumentou
substancialmente nos últimos 10 anos.
Estima-se que, em 2013, 49% da população em risco de paludismo na África Subsariana tinha acesso a um MTI nas suas casas, em comparação
com 3%, em 2004. Os MTI são usados por uma elevada percentagem das pessoas que a eles têm acesso e 44% da população em risco dormiam
protegidas por um MTI, em 2013 (em comparação com 2% em 2004).
A percentagem de habitações que possuía, pelo menos, um MTI subiu, de 5% em 2004, para 67%, em 2014. No entanto, em 2013, apenas
29% das habitações tinha MTI suficientes para todos os membros da família.

a) Percentagem da população com acesso a um MTI e percentagem que dorme protegida por um MTI, b) Percentagem de habitações
com, pelo menos, um MTI e percentagem com MTI suficientes para todas as pessoas, África Subsariana, 2000-2013
(b)

100%

População com acesso a
um MTI
População que dorme protegida
por um MTI

80%

Intervalo de confiança de 95%

60%

100%

Intervalo de confiança de 95%

60%
40%

20%

20%

00%

00%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Habitações com MTI suficientes
para todos os ocupantes

80%

40%

MTI: mosquiteiro tratado com insecticida.
Fonte: Modelo de cobertura de MTI do Projecto Atlas do Paludismo (com base na Universidade de Oxford).

Habitações com, pelo
menos, um MTI

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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CONTROLO DOS VECTORES DO PALUDISMO - USO DE MTI

Os progressos feitos no sentido de uma elevada cobertura foram substanciais - em 2013, em 15 países
africanos, mais de metade da população de risco estava protegida por MTI.
Em 2005, a percentagem da população que dormia protegida por um MTI era geralmente baixa, tendo apenas seis países atingido níveis
de cobertura superiores a 20%. Em 2010, fizeram-se progressos significativos, embora só algumas zonas tivessem metade da população de
risco protegidas por MTI. Em 2013, mais de metade da população de risco estava protegida em 15 países africanos.
A elevada cobertura dos MTI está relacionada com campanhas de massa e depende do financiamento. Nos países onde não se fizeram
campanhas recentemente, é mais baixa a percentagem da população protegida. Em 2013, 278 milhões dos 840 milhões de pessoas em risco
de paludismo na África Subsariana viviam em casas sem um único MTI.
Percentagem da população que dorme sob a protecção de um MTI na África Subsariana
2005

2010

2013

Cobertura dos MTI
100%

0%

Livres de P. falciparum

IAP P. falciparum < 0,1‰

MTI: mosquiteiro tratado com insecticida.
Fonte: Modelo de cobertura dos mosquiteiros tratados com insecticida do Projecto Atlas do Paludismo.

Não aplicável

2014

RESUMO

RELATÓRIO SOBRE O PALUDISMO NO MUNDO
CONTROLO DOS VECTORES DO PALUDISMO - COBERTURA POR PRI

A pulverização residual interna (PRI) é usada na maioria dos países com paludismo endémico, mas de
modo geral só protege uma pequena parte da população de risco.
A PRI para controlo dos vectores foi adoptada em 90 países em todo o mundo, incluindo 42 dos 45 países da Região Africana da OMS com
paludismo endémico. Embora a percentagem da população de risco protegida pela PRI seja mais elevada na Região Africana da OMS, ela acabou
por diminuir nos últimos anos. Os programas nacionais de luta contra o paludismo (PNCP) relatavam que 124 milhões de pessoas, representando
apenas 4% da população de risco a nível mundial, estavam protegidas por PRI em 2013, enquanto em 2010 essa percentagem era superior a 5%.
Percentagem da população de risco protegida por PRI, por Região da OMS, 2002-2013
Mundo

AFR

AMR

EMR

SEAR

WPR

15%

Proporção

10%

5%

0%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AFR: Região Africana; AMR: Região das Américas; EMR: Região do Mediterrâneo Oriental; PRI: Pulverização Residual Interna; SEAR: Região do Sudeste Asiático; WPR: Região do Pacífico Ocidental.
Fonte: Relatórios dos Programas Nacionais de Luta contra o Paludismo.
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CONTROLO DOS VECTORES DO PALUDISMO - RESISTÊNCIA AOS INSECTICIDAS

A eficácia do controlo dos vectores está ameaçada pela resistência que os mosquitos do paludismo
desenvolvem aos insecticidas usados no tratamento dos MTI e na PRI.
Dos 65 países que divulgaram dados sobre monitorização respeitantes a 2010-2013, 53 notificaram resistência a, pelo menos, uma classe de
insecticidas e 41 notificaram resistência a duas ou mais classes de insecticidas. Em 2013, a resistência aos piretróides foi a mais notificada,
com dois terços dos países que monitoram este tipo de insecticida reportando resistência.

Países que notificaram resistência desde 2010, por número de classes de insecticidas

Situação da resistência notificada a partir
de testes padrão
Resistência detectada não detectada em nenhuma
das classes testadas
Resistência confirmada (mortalidade <90%) numa classe
Resistência confirmada em duas classes
Resistência confirmada em três classes
Resistência confirmada em quatro classes
Sem dados notificados
Sem transmissão contínua de paludismo
Não aplicável
Fontes: Relatórios dos Programas Nacionais de Luta contra o Paludismo; Rede Africana para a Resistência dos Vectores; Projecto Atlas do Paludismo; Iniciativa de Presidente dos EUA contra o Paludismo e literatura publicada.
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TERAPÊUTICAS PREVENTIVAS PARA O PALUDISMO

A percentagem de mulheres grávidas que
receberam, pelo menos, uma dose do tratamento
preventivo intermitente durante a gravidez
(TPIg) aumentou consideravelmente de 2000 a
2007, mas mais lentamente desde então.

Percentagem de mulheres grávidas que receberam TPIg,
por dose, por ano de gravidez em inquéritos e por ano de
notificação para PNCP, África, 2000-2013
Limites interquartis para as mulheres que recebem uma dose de TPIg, dados dos inquéritos às famílias
Percentagem da mediana de mulheres que recebem, pelo menos, 1 dose de TPIg, dados dos
inquéritos às famílias
Percentagem da mediana de mulheres que recebem, pelo menos, 2 doses de TPIg, dados dos
inquéritos às famílias
Percentagem da mediana de mulheres que recebem, pelo menos, 3 doses de TPIg, dados dos
inquéritos às famílias
Percentagem da mediana de mulheres grávidas no segundo ou terceiro trimestre que recebem, pelo
menos, 1 dose de TPIg, dados dos PNCP

O TPIg foi adoptado em 34 dos 45 países com transmissão contínua
de paludismo em África.
A percentagem de mulheres que receberam uma dose do TPIg
aumentou de 4% em 2000 para 49% em 2007. Desde então, o
crescimento tem sido mais lento, tendo alcançado 57% em 2013.
O número de oportunidades perdidas para a administração de TPIg
parece ser muito grande, visto que a mediana de mulheres grávidas
que recorreram aos cuidados pré-natais, pelo menos, uma vez, foi
de 89%.
Outras duas intervenções de quimioprevenção recomendadas,
a quimioprevenção do paludismo sazonal (SMC) e o tratamento
preventivo intermitente nos bebés (TPIb), ainda não foram
extensamente implementadas pelos programas nacionais.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

TPIg: tratamento preventivo intermitente na gravidez; PNCP: Programas Nacionais de Luta contra o Paludismo.
* As percentagens da mediana que usam dados sobre as famílias baseiam-se em análises das tendências em
seis anos
Fontes: Inquéritos demográficos sobre saúde, inquéritos sobre indicadores do paludismo, inquéritos agrupados sobre
indicadores múltiplos e outros dados dos inquéritos às famílias, relatório s dos PNCP, estimativas das NU sobre
população.

© Aliança GAVI/Diane Summers
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TESTES DE DIAGNÓSTICO DO PALUDISMO

Desde 2010 houve um aumento expressivo na
proporção de casos suspeitos de paludismo com
realização de teste diagnóstico, especialmente
na Região Africana da OMS.

Percentagem de casos suspeitos de paludismo que recorreram
a unidades de saúde pública e fizeram um teste de diagnóstico,
por Região da OMS, 2000-2013
Por microscopia, Região Africana
AFR
AMR
EMR

Dos 97 países com transmissão contínua de paludismo,
96 adoptaram uma política para testar todos os doentes com
suspeita de paludismo antes de os tratar com antipalúdicos.
Em 88 países, os testes de diagnóstico são gratuitos no sector
público.

Por TDR, Região Africana
SEAR
WPR

100%

80%

Proporção

A Região Africana da OMS registou o maior aumento da percentagem
de casos suspeitos que foram submetidos a testes, de 47%, em
2010 (quando foi introduzida a recomendação da OMS de testar
todos os casos suspeitos de paludismo) para 62%, em 2013.
O recente aumento dos testes na Região Africana da OMS deve-se
principalmente ao aumento do uso de testes de diagnóstico
rápido (TDR). Estes testes foram aplicados a 52% de todos os casos
testados em 2013, o que representa uma duplicação desde 2010.

EUR

60%

40%

20%

0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AFR: Região Africana; AMR: Região das Américas; EMR: Região do Mediterrâneo Oriental;
PRI: Pulverização Residual Interna; SEAR: Região do Sudeste Asiático; WPR: Região do
Pacífico Ocidental.
Fonte: Relatórios dos Programas Nacionais de Luta contra o Paludismo.
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TRATAMENTO DO PALUDISMO - USO DE ACT
Percentagem estimada de crianças menores de 5 anos com paludismo
P. falciparum confirmado e que receberam ACT, África Subsariana,
2002-2013
Casos confirmados de P. falciparum que recebem ACT, todas as crianças
(limites)
Casos confirmados de P. falciparum que recebem ACT, crianças que
comparecem nas unidades de saúde públicas (limites)
50%

Proporção

40%
30%
20%

Em 2013, os ACT foram adoptados como política nacional
para o tratamento de primeira linha em 79 dos 87 países
onde o Plasmodium falciparum é endémico. A percentagem
de crianças com paludismo P. falciparum que receberam ACT
na África Subsariana aumentou acentuadamente desde 2005,
mas ficou abaixo dos 20% em 2013, o que se deve muito ao
facto de nem todas as crianças com febre terem sido levadas
a unidades de saúde.
As crianças que foram levadas a unidades de saúde pública
tem maior probabilidade de ter recebido ACT. Em 2013,
percentagem de crianças com paludismo P. falciparum
confirmado que receberam um ACT oscilou entre 16% e 41%

10%
0%

Está a aumentar a percentagem de casos
de paludismo que são tratados com ACT,
tanto no sector público como no privado;
contudo, o nível geral de tratamento com
ACT é baixo.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ACT: terapêutica medicamentosa à base de artemisinina.
Fonte: Dados dos inquéritos às famílias modelados pela Universidade de Tulane e
Universidade da Califórnia, São Francisco.
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TRATAMENTO DO PALUDISMO - RESISTÊNCIA AOS MEDICAMENTOS ANTIPALÚDICOS

A resistência do P. falciparum à
artemisinina em vários locais realça a
importância de eliminar o P. falciparum
na Sub-região do Grande Mekong.

Zonas ou níveis de diferentes riscos de resistência à artemisinina,
Sudeste Asiático, Dezembro de 2014
Nível 1
Nível 2
Nível 3

A resistência do P. falciparum à artemisinina foi detectada no
Camboja, República Democrática Popular Lau, Myanmar,
Tailândia e Vietname. A resistência emergente a vários
medicamentos torna a eliminação da transmissão do
P. falciparum nesta região um importante objectivo.
No seguimento do Plano Mundial para a contenção da
resistência à artemisinina (GPARC), lançado em 2011, a
OMS publicou uma Resposta de Emergência à resistência à
artemisinina (ERAR) na sub-região do Grande Mekong.
A ERAR fornece mais orientações para a implementação
no terreno das actividades de contenção estabelecidas
no GPARC.

CHINA

VIETNAME
MYANMAR

Nível 1: zonas em que
existem evidências
credíveis de resistência à
artemisinina.
Nível 2: zonas com entrada
significativa de pessoas de
zonas do Nível 1, incluindo
as que fazem fronteira
directa com o Nível 1.

RDP LAU

TAILÂNDIA

CAMBOJA

Nível 3: zonas sem
evidências de resistência à
artemisinina e contacto
limitado com as zonas do
Nível 1.
RDP: República
Democrática Popular Lau.
Fonte: Programa Mundial do
Paludismo, OMS, Dezembro
de 2014.
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LACUNAS NA COBERTURA DAS INTERVENÇÕES

Apesar do notável aumento da cobertura das intervenções contra o paludismo, ainda existem milhões
de pessoas que não recebem os serviços de que precisam.
Os inquéritos às famílias realizados na África Subsariana durante 2011-2013 revelaram que há uma mediana de 41% de famílias que não tinham
um MTI, 33% das mulheres grávidas não receberam TPIg, 75% das crianças febris não fizeram testes de diagnóstico e 57% das crianças febris
não receberam ACT. Isto significa que 278 milhões de pessoas viviam em casas sem MTI, 15 milhões de mulheres grávidas não receberam
TPIg e 56-69 milhões de crianças com paludismo não receberam ACT.
Percentagem de famílias, mulheres ou crianças não cobertas por intervenções, 2011-2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Habitações
sem um MTI

Mulheres grávidas que
não receberam TPIg

Crianças febris que não
receberam tratamento para a febre

Crianças febris que não fizeram
um teste de diagnóstico

ACT: terapêutica medicamentosa à base de artemisinina; TPIg: tratamento preventivo intermitente na gravidez; MTI: mosquiteiro tratado com insecticida.
Fonte: Relatórios dos Programas Nacionais de Luta contra o Paludismo.

Crianças febris que não
receberam um ACT
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RELATÓRIO SOBRE O PALUDISMO NO MUNDO
METAS INTERNACIONAIS, CASOS DE PALUDISMO NOTIFICADOS, 2000-2013

Cinquenta e cinco países estão no bom caminho para atingirem as metas do programa FRP e da Assembleia
Mundial da Saúde de redução das taxas de incidência de casos de paludismo em 75% até 2015.
Com base numa avaliação das tendências dos casos notificados de paludismo, dos 106 países com transmissão de paludismo em 2000, um
total de 64 estão a atingir a meta de reversão da incidência do paludismo estabelecida nos ODM. Desses 64 países, 55 estão no bom caminho
para atingir a meta estabelecida nos ODM de reversão da incidência do paludismo em 75% até 2015. No entanto, esses países representavam
apenas 13 milhões (6%) do total de 227 milhões de casos estimados, em 2000, e apenas cinco desses países tinham mais do que um milhão
de casos em 2000: Afeganistão, Bangladeche, Brasil, Camboja e Papua Nova Guiné.
Alterações previstas nas taxas de incidência do paludismo, por país, 2000-2015

Caos reduzidos a zero desde 2000
A caminho de uma redução >75%
Redução de 50-75%
Redução <50%
Aumento da incidência
Dados insuficientemente consistentes para avaliar as tendências
Sem transmissão de paludismo, 2000
Não aplicável
Fonte: Estimativas da OMS.
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PREVALÊNCIA ESTIMADA DO PALUDISMO, 2000-2013

Na África Subsariana, a taxa média de prevalência da infecção em crianças com 2-10 anos de idade
baixou, de 26% em 2000 para 14% em 2013, uma redução relativa de 46%.
A nível nacional, estão a realizar-se cada vez mais na África Subsariana inquéritos representativos da prevalência da infecção por P. falciparum.
Esses inquéritos podem fornecer informação sobre as tendências do paludismo.
A prevalência da infecção em crianças com 2-10 anos de idade caiu drasticamente durante o período 2000-2013, de 26% em 2000 para
14% em 2013 - uma redução relativa de 46%. Mesmo com um grande crescimento nas populações subjacentes, observou-se uma redução
de 26% no número de pessoas infectadas, de uma média de 173 milhões de infecções concomitantes em 2000 para 128 milhões em 2013.
Percentagem de crianças com 2-10 anos de idade infectadas com P. falciparum, comparação entre a) 2000 e b) 2013
(a)

(b)

P/PR
Fonte: Projecto Atlas do Paludismo.

100%

0%

Livres de P. falciparum

IAP P. falciparum < 0,1‰

Não aplicável
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CASOS E ÓBITOS ESTIMADOS DE PALUDISMO, 2013

Em 2013, registaram-se 198 milhões de casos estimados de paludismo (margem de incerteza:
124‑283 milhões) e 584 000 óbitos por paludismo a nível mundial (margem: 367 000-755 000).
Em 2013, ocorreram na Região Africana da OMS, aproximadamente, 82% dos casos e 90% dos óbitos por paludismo registados em todo o
mundo, sendo as crianças menores de cinco anos e as mulheres grávidas as mais gravemente afectadas.

Estimativas da OMS sobre o número de casos e óbitos por paludismo em 2013
Casos estimados (‘000s)
Região

África
Americas
Mediterrâneo
Oriental
Europa

Óbitos estimados

Estimativa

Inferior

Superior

Estimativa

Inferior

Superior

163 000

90 000

243 000

528 000

315 000

689 000

700

600

900

800

500

1 200

9 000

6 000

14 000

11 000

5 000

23 000

2

2

2

0

0

0

Sudeste Asiático

24 000

17 000

36 000

41 000

23 000

69 000

Pacífico Ocidental

1 000

1 000

2 000

3 300

1 700

5 600

198 000

124 000

283 000

584 000

367 000

755 000

Mundo
Fontes: Estimativas da OMS.

2014

RESUMO

RELATÓRIO SOBRE O PALUDISMO NO MUNDO
ALTERAÇÕES NOS CASOS E ÓBITOS ESTIMADOS, 2000-2013

Estima-se que as taxas de incidência do paludismo tenham diminuído em 30% a nível mundial entre
2000 e 2013, enquanto as taxas estimadas de mortalidade caíram 47%.
Após um tímido início, o ritmo de redução das taxas de incidência e de mortalidade por paludismo acelerou a partir de 2005. Relativamente
à mortalidade, a taxa de redução de 2005 até 2010 foi suficientemente rápida para atingir 75% em 15 anos (i.e., os pontos traçados são
paralelos à linha da meta). No entanto, a real tendência descendente foi mais lenta entre 2011 e 2013, em parte devido a uma menor taxa
de aumento da cobertura dos MTI.
Se forem mantidas as taxas anuais de redução que ocorreram nos últimos 13 anos, as projecções são que, até 2015, a incidência mundial de
casos de paludismo diminuam 35% e as taxas de mortalidade 55%.
Alterações em a) Taxa estimada da incidência de casos de paludismo, 2000-2013 e b) Taxa estimada de mortalidade por paludismo, 2000-2013
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FARDO DO PALUDISMO - ALTERAÇÕES NAS TAXAS DE MORTALIDADE POR PALUDISMO

Está previsto que cinquenta e oito países atinjam uma redução superior a 75% das taxas de mortalidade
por paludismo até 2015.
Nos países com o número mais baixo de casos de paludismo em 2000, estima-se que haja uma maior percentagem na redução das taxas de
incidência de casos e de mortalidade. Os progressos na redução das taxas de incidência e de mortalidade têm sido mais rápidos nos países
com menor número estimado de casos e óbitos por paludismo. Contudo, isso não implica uma ausência de impacto nos países com um
fardo da doença mais pesado; de facto, evitaram-se muitas mortes durante 2001-2013 em países com pesados fardos de paludismo.

Alterações na percentagem das taxas de mortalidade por paludismo, 2000-2013

Alterações da percentagem das taxas de mortalidade
por paludismo, 2000-2013
Os óbitos por paludismo são iguais a zero
Redução >75%
Redução 50-74%
Redução 25-49%
Redução <25%
Aumentos das taxas de mortalidade por paludismo
Sem transmissão de paludismo, 2000
Não aplicável
Fonte: Estimativas da OMS.
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FARDO DO PALUDISMO - MORTES POR PALUDISMO EVITADAS, 2001-2013

Estima-se que, entre 2001 e 2013, tenham ocorrido menos cerca de 4,3 milhões de mortes por paludismo
do que teria sido o caso se as taxas de mortalidade tivessem permanecido inalteradas desde 2000.
Destes menos de 4,3 milhões de mortes por paludismo, 3,9 milhões (92%) ocorreram em crianças menores de 5 anos na África Subsariana. A redução
das mortes por paludismo contribuíram significativamente para se progredir para a meta do ODM 4, que consiste em reduzir em dois terços a
mortalidade dos menores de 5 anos. Os 10 países com o número mais elevado de casos estimados de paludismo em 2000 conseguiram evitar
68% das mortes por paludismo durante o período em avaliação. Assim, o impacto está a ser maior nos países mais afectados pelo paludismo.
Nem todos os casos e óbitos evitados podem ser atribuídos às intervenções contra o paludismo. Alguns dos progressos poderão estar
relacionados com o aumento da urbanização e o desenvolvimento económico global, que contribuem para melhorar a habitação e a nutrição.
Mortes por paludismo evitadas, 2001-2013

Mortes por paludismo evitadas, 2000-2013
>100 000
10 000-99 999
1000-9999
100-999
1-99
0
Sem transmissão de paludismo, 2000
Não aplicável
Fonte: Estimativas da OMS
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ANEXO: ALTERAÇÕES PROJECTADAS NAS TAXAS DE INCIDÊNCIA DO PALUDISMO, POR PAÍS, 2000-2015

Região da OMS

África

A caminho de uma redução de ≥75% na
incidência 2000-2015

Argentina*, Belize, Bolívia (Estado
Argélia, Botsuana, Cabo Verde, Eritreia,
Plurinacional da), Costa Rica, Equador,
Namíbia, Ruanda, São Tomé e Príncipe, África El Salvador, Guiana Francesa (França),
do Sul e Suazilândia
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua,
Paraguai*, Suriname, Brasil, Colômbia e Peru

Redução de 50-75% na incidência
projectada para 2000-2015

Etiópia, Zâmbia e Zimbabué

Redução de <50% na incidência
projectada para 2000-2015

Madagascar

Aumento da incidência projectada para
2000-2013

Dados insuficientemente consistentes
para avaliar as tendências

Americas

Panamá e República Dominicana

Guiana e Venezuela (República Bolivariana da)

Angola, Benim, Burquina Faso, Burundi,
Camarões, República Centro-Africana, Chade,
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, República
Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão,
Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quénia,
Libéria, Maláui, Mali, Mauritânia, Maiote (França),
Moçambique, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa,
Togo, Uganda e República Unida da Tanzânia

Haiti
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Mediterrâneo Oriental

Europa

Afeganistão, Irão (República
Arménia*, Azerbaijão*, Geórgia*,
Islâmica do), Iraque*, Marrocos*,
Quirguistão*, Tajiquistão, Turquia
Omã*, Arábia Saudita e República
Turquemenistão* e Uzbequistão*
Árabe Síria

Sudeste Asiático

Pacífico Ocidental

Bangladeche, Butão, República
Popular Democrática da Coreia,
Nepal, Sri Lanka* e Timor-Leste

Camboja, China, República
Democrática Popular Lau, Malásia,
Papua Nova Guiné, Filipinas,
República da Coreia, Ilhas
Salomão, Vanuatu e Vietname

Índia e Tailândia

Iémen, Jibuti, Paquistão, Somália e
Sudão

Indonésia e Myanmar

Fonte: Relatórios dos programas nacionais de luta contra o paludismo.
Os países na fase de prevenção da reintrodução não estão incluídos nesta tabela; os países em negrito atingiram uma redução de ≥75% da incidência de casos em 2013; *o país notificou zero casos indígenas em 2013.
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