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COMUNICADO DE IMPRENSA DA REPRESENTAÇÃO DA OMS, N°- 04 / Março de 2009

PRAIA, 13/03/09 : A decisão política de
eliminação do paludismo em Cabo Verde
encontra-se expressa no documento de
Política Nacional de Saúde que estabelece
atingir este objectivo até o ano 2020.
Assim, o Ministério da Saúde, com o
apoio dos diferentes parceiros,
particularmente da Organização Mundial
de Saúde e da Cooperação espanhola, têm
vindo a trabalhar, há já alguns anos no
combate ao paludismo e desde 2008 na
Directora Geral da Saúde, Ministro de Estado e da
elaboração do Plano Estratégico de PréSaúde, Representante da OMS e Director do PNLP. Eliminação do Paludismo em Cabo Verde.
Apesar do paludismo não constituir um
problema de saúde pública em Cabo
Verde, como afirmou hoje o Ministro de Estado e da Saúde, Dr. Basílio Mosso Ramos, na reunião de
validação do Plano Estratégico, que contou com a participação de técnicos da área e diferentes
parceiros, isso não nos leva a dizer que não devamos dispensar a necessária atenção e que não
corremos riscos. Sabemos que os riscos existem e é por isso que elaboramos este plano, como forma
de, numa etapa posterior, eliminarmos o paludismo em Cabo Verde, afirmou.
O Ministro de Estado e da Saúde, que falava na presença da Directora Geral de Saúde, do Director do
Programa Nacional de Luta Contra o Paludismo, do Representante da OMS e da Cooperação
espanhola, entre outros, anunciou uma média de 65 casos de paludismo por ano, apesar de ter havido
duas epidemias nos finais dos anos 70 e 80. Os casos de paludismo têm-se registado sobretudo na Ilha
de Santiago, disse, com uma média de 65 casos e 2 óbitos por ano, com excepção do ano 2006, em
que para 80 casos houve 7 óbitos, o que é muito, concluiu. Para o Dr. Basílio Ramos há hoje em dia
uma outra atitude em relação à problemática do paludismo, mostrando-se convicto de que com a
aprovação deste “instrumento” e com a criação de melhores condições estaremos aptos para
responder a esta fase de pré-eliminação, prevista para um período de 5 anos, para depois entrarmos na
fase de eliminação propriamente dita. Salientou que isso vai exigir um esforço de todos; profissionais
da saúde, Ministério da Saúde (equipar as estruturas, formar quadros e dispôr de recursos), dos
diferentes Ministérios, das Câmaras Municipais, das Associações comunitárias, Empresas de
Construção Civil, das Escolas, Universidades (investigação), da Comunicação Social, inclusivé toda a
sociedade caboverdeana.
O Ministro de Estado e da Saúde agradeceu e disse esperar continiuar a contar com todo o apoio da
OMS, da Cooperação espanhola e dos diferentes parceitos.
O Representante da OMS, Dr. Alain Christophe Brun felicitou o Ministério da Saúde por ter superado,
com a colaboração dos seus parceiros, uma etapa muito importante na luta contra o paludismo.

Recordou que os resultados do Atelier sobre a
análise da situação epidemiológica e operacional de
luta contra o paludismo, que reuniu em Abril de
2008 o Ministério da Saúde e todos os seus parceiros,
mostrou que a eliminação do paludismo em Cabo
Verde é um objectivo que se pode atingir, mas ficou
claro nesse encontro, que só sera atingido numa luta
conjunta.
O Dr. Brun disse que a representação da OMS em
Cabo Verde, com o apoio técnico da equipa interpaís da OMS em Ouagadougou está satisfeita por ter
podido contribuir na elaboração do Plano estratégico
e expressou a disponibilidade da Organização em
colaborar na implementação do plano, que vai exigir um seguimento rigoroso porque o êxito de Cabo
Verde será um caso de sucesso para a nossa Região.
O Representante da OMS mostrou-se convencido de que à semelhança do VIH/SIDA, a abordagem
multisectorial adoptada neste plano será a via para criar a sinergia necessária e mobilizar parceiros à
volta deste projecto que visa a melhoria da saúde e o desenvolvimento do país.
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