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No Dia Mundial de Luta contra a Malária, Timor-Leste celebra notável conquista na 
saúde 

Hoje, dia 25 de abril, é o Dia Mundial de Luta contra a Malária e Timor-Leste celebra o sucesso do seu 

Programa Nacional contra a Malária, gerido pelo Ministério da Saúde. O número de casos de malária caiu 

de 223.002, em 2006, para 95, em 2016, e o número de mortes devidas a este vírus diminuiu de 58 para 

zero, nos mesmos anos. Estes resultados fizeram Timor-Leste sair da “fase de controlo” da doença para a 

“fase de eliminação”, razão pela qual o Governo, através do Ministério da Saúde, já iniciou o Plano Nacional 

Estratégico para a Eliminação da Malária 2017-2021. 

O objetivo deste plano é eliminar os casos de infeção por malária até final de 2021, evitar o seu 

reaparecimento em municípios onde já foi eliminada e manter a inexistência de mortes devido a esta 

doença. Inclui três intervenções fundamentais: diagnóstico precoce e acesso imediato ao tratamento, 

prevenção da malária e vigilância permanente. 

O plano constata que os excelentes resultados obtidos em Timor-Leste, ao longo dos últimos dez anos, se 

deveram “a um programa bem financiado, com uma estratégia técnica forte, baseada num sistema de 

saúde em rápida evolução, que está prestar cuidados básicos, indo mesmo ao nível do agregado familiar”. 

O Governo está empenhado na eliminação da malária até ao final de 2021, e continua a reforçar os 

serviços de saúde e a promover o desenvolvimento nacional. 

A celebração deste ano, com o tema “Erradicar a malária em definitivo”, interpreta a intenção da 

Organização Mundial de Saúde de um mundo livre de malária, como aprece definido na Estratégia Técnica 

Global de Combate à Malária 2016-2030. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, defendidos por 

Timor-Leste, o terceiro, “Saúde de qualidade” engloba o objetivo de “até 2030, acabar com as epidemias de 

sida, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas 

pela água e outras doenças transmissíveis”. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, observou que “está orgulhoso do trabalho feito 

em Timor-Leste para reduzir tão rápida e eficazmente os casos de malária. Sabemos que, na área da 

Saúde, há muito mais para ser alcançado; mas, encorajados por este sucesso, continuamos determinados 

em alcançar a nossa visão de um povo timorense saudável num Timor-Leste saudável”. FIM 

 


