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PRAIA, 24/03/08: “Em Cabo Verde a incidência da Tuberculose tem-se mantido estacionária nos
últimos dez anos, oscilando à volta de 60 casos novos por 100 mil habitantes. A mortalidade por
tuberculose no mesmo período tem vindo a diminuir em todos os Concelhos, registando-se neste
momento uma redução da tendência na ordem dos 50%”; foram com estas palavras que a Directora
Geral da Saúde, Dra. Jaqueline Pereira, retratou a problemática da tuberculose em Cabo Verde, durante
uma intervenção na sessão de abertura da reunião de actualização do Guia técnico da tuberculose, que
decorreu durante todo o dia de hoje, na sala de reuniões do Hospital Dr. Agostinho Neto.
Esta reunião de actualização do Guia técnico da tuberculose, tem ainda um cunho de maior importância,
por ter tido lugar no dia 24 de Março, data em que se celebra a Jornada Mundial de Luta Contra a
Tuberculose este ano sob o lema: “Eu estou empenhado em fazer parar a tuberculose” e cujo objectivo
é fazer conhecer melhor a amplitude da epidemia a nível mundial e procurar os meios de prevenção e de
tratamento.
Apesar dos progressos observados nos últimos anos, a tuberculose continua a representar um importante
problema de saúde pública no mundo, registando-se todos os anos cerca de 9 milhões de casos novos e
mais de um milhão e meio de óbitos. Com 11% da população mundial a Região africana suporta um
grande fardo nesta matéria abrigando mais de 25% dos doentes.
Em 2007, segundo dados provisórios, foram detectados em Cabo Verde 260 casos, correspondendo a uma
taxa de incidência de 53 casos por 100.000 habitantes, afirmou a Dra Jaqueline, que se manifestou
preocupada com o surgimento de formas de resistência à tuberculose, devido sobretudo ao seguimento
irregular do tratamento, o que representa risco de surgimento de epidemias mais difíceis de tratar, custos
de tratamento e custos sociais ainda maiores.
Segundo a Directora Geral da Saúde o problema da tuberculose preocupa as autoridades caboverdianas,
que ao longo dos anos têm procurado implementar um programa eficaz de controle da doença. O Plano
Estratégico Nacional 2007-2011, em execução, procura ir de encontro às principais preocupações em
matéria de luta contra a tuberculose e respeita os princípios e directivas contidas na estratégia “Stop TB”
da Organização Mundial da Saúde.
Para uma melhor operacionalidade na aplicação da estratégia “Stop TB” foi elaborado um Guia técnico.
Este documento revelou-se um instrumento técnico de extrema utilidade no apoio e orientação dos
trabalhadores dos diversos sectores que intervêm na luta contra a tuberculose.
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A Dra. Jaqueline Pereira afirmou que resultante destas e outras intervenções, vêm-se registando
progressos no controlo da doença, nomeadamente com a melhoria da taxa de detecção dos casos
baciliferos que passou de 59% em 2003 para 68% em 2005. Disse ainda que apesar da taxa de sucesso do
tratamento registar valores inferiores aos desejados, este indicador tem apresentado melhorias
significativas, e que em 2005 foi de 72,1%.
No sentido de continuar a melhorar a qualidade das intervenções e a pedido das autoridades nacionais, a
Organização Mundial da Saúde apoiou técnicamente a revisão do guia de forma a melhor adaptá-lo às
exigências actuais designadamente no que concerne à detecção precoce da tuberculose, a toma dos
medicamentos sob observação directa de um técnico da saúde, o rastreio da infecção VIH entre os casos
novos de tuberculose e o rastreio anual da tuberculose entre os casos de infecção VIH e ainda a
participação da comunidade em questões de seguimento do tratamento e procura dos faltosos.
O Representante da OMS, Dr. Alain Christophe Brun, ao usar da palavra durante o acto, realçou os
progressos registados em Cabo Verde na luta contra a tuberculose, referindo-se particularmente à
consolidação das actividades de vigilância epidemiológica, o reforço da supervisão que permitiu uma
avaliação mais próxima da realidade da aplicação da estratégia “Stop TB”, o facto de não se ter registado
nos últimos anos nenhuma roptura de medicamentos e ainda um engajamento financeiro estável por parte
das autoridades nacionais.
No entanto, para o representante da OMS persistem desafios a vencer como a taxa de abandono que é
muito elevada, 17,8%, o que representa uma importante lacuna do programa. O Guia Técnico ora
elaborado, deverá constituir-se num importante instrumento para ultrapassar esta dificuldade. Para tal
será necessário reforçar a aplicação de todas as recomendações contidas no guia, muito particularmente
aquelas que dizem respeito à toma dos medicamentos sob observação directa de um técnico da saúde e à
participação da comunidade nas questões de seguimento do tratamento e procura dos faltosos.
A terminar, o Dr. Alain Cristophe Brun manifestou a disponibilidade da Organização Mundial da Saúde
em continuar a colaborar com todos os parceiros da luta contra a tuberculose para expandir a cobertura de
todas as intervenções julgadas eficazes e assim contribuir para parar a tuberculose em Cabo Verde.
Por ocasião da celebração hoje, do 24 de Março - Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose, o Director
Regional da OMS para a África, Dr. Luís Gomes Sambo, proferiu uma mensage dirigida a todos os
Estados Membros em que realça o facto de que todos podemos fazer algo para travar a propagação da
tuberculose e que a acção de cada pessoa conta.
Referindo-se às metas globais da Assembleia Mundial da Saúde para o controlo da tuberculose na Região,
o Dr. Sambo disse que 10 países alcançaram a taxa de detecção de 70% e 8 alcançaram a taxa de 85% de
êxito de tratamento, tendo apenas um Estado-Membro alcançado ambas as metas.
O Director Regional da OMS disse ainda que “o Comité Regional Africano da OMS aprovou uma
Resolução que declara a tuberculose uma emergência e adoptou igualmente uma estratégia regional para
o controlo da dupla epidemia da tuberculose e do VIH/SIDA. A Resolução recomenda uma expansão
acelerada do DOTS e uma melhoria das taxas de detecção e cura. A estratégia visa promover o reforço de
intervenções conjuntas tuberculose/VIH como parte dos cuidados de rotina para doentes com qualquer
destas doenças”, concluiu. Para o Dr. Sambo, “é gratificante verificar que a detecção do VIH entre os
casos de tuberculose praticamente duplicou de 141 000 (12%) em 2005 para 289 000 (23%) em 2006, e
que se alcançou a taxa de detecção de 75% em alguns dos países da Região Africana”.
A terminar, o Director Regional da OMS afirmou que “o Escritório Regional continuará a colaborar com
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os parceiros nacionais e internacionais para fornecer assistência técnica aos países, para promover e
assegurar o reforço de intervenções eficazes de controlo da tuberculose. Estes esforços, disse,
diminuirão o sofrimento e mortes provocados por uma doença antiga e predominante que, no entanto,
tem cura”, concluiu.
A reunião de actualização do Guia técnico da tuberculose contou com sessões teóricas e práticas, sob a
orientação da Directora do Programa Nacional de luta contra a Tuberculose, Dra. Maria da Luz Lima.
Durante as sessões teóricas foram apresentados os temas: O diagnóstico precoce da tuberculose, por Dr.
Jorge Noel; A tuberculose multiresistente e a coinfecção TB / VIH e A estratégia DOT pela Dra. Maria
da Luz Lima, e; Definições de casos de tuberculose, pelo Dr. João Lisboa Ramos. A reunião contou
ainda com trabalhos de grupo e debates.
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