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Foto à esq.: Presidente do INE faz o enquadramento do Estudo.Foto à dir., da esq. para a dir.: Ministro de
Estado e da Saúde, Coordenadora do S.N.U., Rep. do Presidente da Câmara e o Representante da OMS a.i..

PRAIA, 01/12/09: A Jornada Mundial de Luta contra SIDA, este ano sob o lema: “Acesso Universal e
Direitos Humanos”, teve como acto central a apresentação de um Inquérito sobre os Indicadores de
Prevenção do VIH/SIDA (APIS – Aids Prevention Indicators Survey), realizado em Junho de 2009,
pelo Instituto Nacional de Estatísticas, em colaboração com a Comissão de Coordenação de Combate ao
SIDA (CCS/SIDA) e o Ministério da Saúde.
O objectivo do estudo, que abrange a faixa etária dos 15 aos 49 anos de idade, é de actualizar os
indicadores de conhecimentos, comportamentos e atitudes em relação ao VIH/SIDA e às IST - Infecções
Sexualmente Transmissíveis, no âmbito do Inquérito Demográfico e de Saúde Reproductiva - IDSR II,
realizado em 2005. As informações obtidas neste inquérito que contou com o apoio financeiro do Banco
Mundial, permitem-nos avaliar o impacto dos programas implementados e planificar novas estratégias
para a melhoria da saúde e do bem-estar da população caboverdeana.
Durante a sessão de abertura do evento, que teve lugar na sala de reuniões da Biblioteca Nacional, o
Ministro de Estado e da
Saúde, Dr. Basílio Mosso
Ramos, manifestou a
satisfação do governo pelo
engajamento de todos na
luta contra o VIH/SIDA em
Cabo Verde, cuja taxa de
prevalência, segundo dados de
2005 é de 0.8%, mas
manifestou também a sua
preocupação quanto à
situação no continentente, que
segundo afirmou, pode
ver o seu futuro comprometido
se a epidemia não for
controlada.
Basílio Ramos falou das
dificuldades ainda existentes
na prestação dos serviços
aos necessitados, o que terá
levado à escolha do tema:
“Acesso Universal e Direitos
Humanos” para as
celebraçoes deste ano.
O Ministro apontou os ganhos alcançados por Cabo Verde na luta contra o VIH/SIDA, nomeadamente
...../....

no domínio da mobilização social, na prevenção que disse continuar ainda a ser a “maior aposta”, assim como no
tratamento anti-retroviral aos pacientes.
Felicitou os trabalhos desenvolvidos pelas ONG´s e outros parceiros e dirigiu uma palavra de apreço aos
profissionais da saúde por não pouparem esforços na luta contra o VIH/SIDA.
Na presença do Representante da OMS a.i., Dr Barrysson Andriamahefazafy, a Coordenadora do Sistema das
Nações Unidas, Dra. Petra Lantz, apresentou a mensagem do Secretário Geral das Nações Unidas alusiva à data,
tendo dito: “devemos continuar a aplicar urgentemente as medidas que resultam, mas também devemos fazer
mais para honrar os nossos compromissos, para alcançar o acesso universal aos serviços de prevenção,
tratamento, cuidados de saúde e apoio em matéria de VIH até 2010”.
Este objectivo, acrecentou, só pode ser alcançado se encararmos o VIH à luz dos direitos humanos. Isto significa
lutar contra qualquer forma de estigma ou discriminação relacionados com o VIH. Significa eliminar a violência
contra as mulheres e as raparigas. Significa assegurar o acesso à informação e aos serviços relacionados com o
VIH.
A concluir, pediu a todos os países para eliminarem as leis, políticas e práticas punitivas que dificultam a resposta
à SIDA, incluindo as restrições de viagem impostas às pessoas seropositivas.
Finalmente, a Coordenadora das Nações Unidas reiterou o engajamento do Sistema em prol do desenvolvimento
de Cabo Verde.
A Representante do Presidente da Câmara Municipal da Praia juntou a sua voz àqueles que lutam contra o VIH/
SIDA, e disse terem vindo a conceder um conjunto de apoios e orientações aos seropositivos, como forma de se
tornarem autosuficientes. Terminou manifestando o seu engajamento nesta luta que nos cabe a todos.
Participaram no evento, o Secretário Executivo do CCS/SIDA, Dr. José António dos Reis, e os diferentes
parceiros de luta contra o VIH/SIDA.
Para além do acto central, a Jornada Mundial de Luta Contra
SIDA, ficou também marcada com a organização, pela
Universidade de Cabo Verde, Uni-CV, de uma exposição de obras
arte estudantis, que mereceu uma visita do Representante da OMS
Dr. Barrysson Andriamahefazafy, durante a qual foram realizadas
actividades de sensibilização e disponibilizados materiais de IEC
estudantes daquela instituição de ensino.
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Dr. Barrysson visita a Universidade
O Representante da OMS a.i., sempre acompanhado pel Dra. de Cabo Verde, Uni—CV
Carolina Leite, STM/OMS, visitou actividades de rastreio e de
sensibilização em tendas montadas para o efeito, na Praça
Alexandre Albuquerque, no Plateau, fruto do engajamento da Câmara
Municipal da Praia, durante a qual manteve troca de informações com os
jovens que utilizavam esses serviços.
Exibição de filmes, palestras, marchas e espetáculos musicais, foram outras
actividades que também marcaram o 1°- de Dezembro deste ano, sob o lema: “
Acesso Universal e Direitos Humanos”.
Representante da OMS, a.i. dialoga com uma utente da tenda.

De salientar que a mensagem do Director Regional da OMS, Dr. Luís
Gomes Sambo, que contém orientações chaves para a intensificação das
intervenções relacionadas com o VIH/SIDA no âmbito do sector da saúde,

foi amplamente disseminada.
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

