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COMUNICADO DE IMPRENSA DA REPRESENTAÇÃO DA OMS, N°- 02 / Março de 2009

PRAIA, 03/03/09:
O Ministério da
Saúde iniciou, há já algum tempo, os preparativos para a
campanha de vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite,
que decorrerá de 20 a 24 de Abril em todo o território
nacional. Neste quadro, teve lugar hoje, na sala de reuniões
do Hospital Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia, o acto
central da reunião de formação e coordenação das
actividades da campanha, presidida pelo Ministro de Estado e da Saúde, Dr. Basílio Mosso Ramos (ao
centro na foto), e que contou com a participação de cerca de meia centena de quadros da saúde. O acto
teve a presença da Directora Geral da Saúde, do Assessor do Ministro que é igualmente Presidente da
Comissão de erradicação da poliomielite, da Directora do Programa de Saúde Reprodutiva, do Director
do Hospital e da DPC/OMS, que tem vindo a apoiar o Ministério nos preparativos da campanha.
No quadro da campanha, também já foi elaborado uma estratégia de mobilização social.
Na ocasião, o Ministro de Estado e da Saúde endereçou algumas palavras de encorajemento neste
processo, e disse que o Ministério da Saúde conta com todos os seus profissionais para que se possa ter
garantia de que pelo menos
95% das crianças alvos dessas
campanhas
serão
imunizadas. Manifestou-se por outro
lado preocupado com a
actual taxa de vacinação que é de
73% mas encorajado numa
solução.
Segundo o Dr. Basílio
Ramos, a projecção do Instituto
Nacional de Estatísticas
(INE) aponta para um total de
12.122 crianças menores de
1 ano a serem vacinadas. Os dados
de 2007 para a vacinação de
rotina do BCG é de 87.7%, ou seja,
em relação às 12.122 que é
o número de base, já se perdeu 13%
de crianças não vacinadas e assim por diante: para a Pólio 81%, Tripla 80%, Hepatite 78%, Sarampo
74%. Disse ser necessário uma investigação neste sentido, tendo acrescentado que devemos ter a
responsabilidade de promover a investigação em todas as estruturas de saúde.
Durante a reunião foram revistas as micro planificações para a campanha de sarampo e poliomelite de
cada Delegacia de Saúde e os participantes receberam orientações sobre as normas técnicas, os
formulários de recolha de dados, a formação das equipas de vacinação e a avaliação. A realização do
evento contou com o apoio técnico e financeiro da OMS.
Para mais informações, contactar os Tels: (238) 2 62 14 00, (238) 2 62 14 06,
Fax: (238) 2 62 14 08, Email: mendoncaj@afro.who.int

