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O Inquérito Nacional sobre Indicadores de Malária (IIM 2018) 
foi implementado pelo Instituto Nacional de Saúde (INS), em 
estreita colaboração com o Programa Nacional de Controlo da 
Malária (PNCM) e o Instituto Nacional de Estatística (INE). O 
apoio financeiro foi disponibilizado pela Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), 
através da Iniciativa do Presidente dos Estados Unidos para o 
Controlo da Malária (PMI) e o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF). A assistência técnica foi garantida pela ICF, 
através The DHS Program, um projecto financiado pela USAID 
que oferece apoio e assistência técnica na implementação de 
inquéritos populacionais e de saúde em vários países do mundo. 

Fotografia da capa: Azulejos © 2018 Hasan Almasi pelo Unsplash

Para informações adicionais sobre o IIM 2018 podem ser obtidas 
no Insituto Nacional de Saúde,  
EN1, Bairro da Vila-Parcela no 3943,  
Província de Maputo,  
E-mail: ins.direccao@misau.gov.mz; Internet: www.ins.gov.mz 

Para obter informações adicionais sobre o inquérito e The DHS 
Program, o favor de contactar ICF. 530 Gaither Road, Suite 500, 
Rockville, MD 20850, U.S.A.  
Telefone: +1-301-407-6500; Fax: +1-301-407-6501;  
E-mail: info@DHSprogram.com;  
Internet: www.DHSprogram.com; www.statcompiler.com

Taxas de resposta e metodologia: Das 4.409 crianças 
eligíveis, 98% foram testadas para malária (P. falciparum) 
usando o teste de diagnóstico rápido (TDR) e anemia usando o 
dispositivo HemoCue. Ambos testes foram realizados com base na 
amostra de sangue de uma picada no dedo ou calcanhar.  

Prevalência de anemia moderada-severa
 e malária por idade

Percentagem de crianças de 6-59 meses, com hemoglobina 
<8,0 g/dl e com resultado positivo para malária no teste de 

diagnóstico rápido (TDR)
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Prevalência da malária nas crianças 
por província

Percentagem de crianças de 6-59 meses com resultado 
positivo no TDR
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Inquérito Nacional sobre Indicadores de Malária de 2018
O objectivo do IIM 2018 é disponibilizar as estimativas de 
indicadores demográficos e de saúde básicos, relacionados 
com a malária. As informações recolhidas através do IIM 
2018 destinam-se a ajudar os decisores políticos e gestores do 
programa de controle de malária na avaliação e concepção 
de estratégias para melhorar a saúde da população do país.   

31% das crianças menores de cinco anos tiveram 
febre nas duas semanas anteriores à entrevista..

Posse de redes tratadas com insecticida (RTIs) 
por província

Percentagem de agregados familiares com, 
pelo menos, uma RTI
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51% dos agregados familiares em Moçambique 
possuem uma RTI por cada duas pessoas que 

dormiram em casa na noite anterior ao inquérito. 

16% dos agregados familiares beneficiaram de 
pulverização intra-domiciliária nos 12 meses 

anteriores ao inquérito. Maputo Província tem a 
proporção mais elevada com 33%. 

Tendências na procura de cuidados 
e no tratamento de crianças com febre

Percentagem de crianças menores 
de cinco anos com febre nas duas 
semanas anteriores à entrevista
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Tendências no TIP
Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um nado- 

vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que receberam  
SP/Fansidar durante a gravidez do último nado-vivo
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Moçambique Urbana Rural

Tratamento intermitente e preventivo (TIP) 
 durante a gravidez segundo área de residência

Percentagem de mulheres de 15-49 anos com um nado- 
vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que receberam  

SP/Fansidar durante a gravidez do último nado-vivo

Tendências no acesso e uso de RTI
Percentagem da população com acesso a uma RTI e que 

dormiu debaixo de uma RTI a noite anterior

IDS 
2011*

37
30

IMASIDA
2015*

54
45

IIM
2018

69 68

Acesso Uso

Uma RTI é uma rede tratada pelo fabricante que não 
precisa de qualquer tratamento adicional.  A definição de 

RTI usada no  IDS 2011 e no IMASIDA 2015 incluiu todas as 
redes que foram embebidas em insecticida nos 12 meses 

anteriores ao inquérito.


