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PRAIA, 25/04/08: O acto central das comemorações
do 25 de Abril - Jornada Africana de Luta
Contra o Paludismo, este ano sob o lema:
“Paludismo - Uma doença sem fronteiras”, contou
com a realização de um encontro alargado com os
diferentes parceiros da sociedade civil caboverdeana,
com vista à sensibilização dos mesmos para o
reforço das medidas que visam eliminar o paludismo
em Cabo Verde até o horizonte 2020, como previsto
Ao centro, o Ministro de Estado e da Saúde, à no documento de Política Nacional de Saúde.
sua direita, a Directora Geral da Saúde e à sua
esquerda o Director do Programa Nacional de
Luta Contra o Paludismo

Durante o encontro, cuja sessão de abertura contou
com a presença do Ministro de Estado e da Saúde,
Dr. Basílio Ramos, foi dada uma atenção particular a
alguns comportamentos de risco, que de certa forma já se encontram enraizados no seio de uma certa
camada da sociedade; tratam-se do abandono dos tanques com resto de água que serviram nas construções
de habitações, dos poços de água dos agricultores, deixados a céu aberto, dos vasilhames de água que
ficam descobertos, e dos vasos de flores em casa, contendo todos eles água e se transformando em
autênticos viveiros dos vectores de mosquitos.
Este encontro, permitiu aos diferentes participantes, nomeadamente os representantes das Câmaras
Municipais, dos emprenteiros, de outros Ministérios, das ONG’s e Associações, entre outros, a se
munirem de mais informações sobre a situação do paludismo no mundo e em Cabo Verde em particular,
de estarem mais sensibilizados e preparados para que todos juntos, possamos combater esses factores de
risco e vencer este grande desafio que conta com um grande empenhamento do governo de Cabo Verde.
Como disse o Ministro de Estado e da Saúde, Dr. Basílio
Ramos na sessão de abertura, o Ministério da Saúde não
poderá vencer esta luta sozinho! Para surtir os efeitos
desejados, ela terá que contar, disse, com o envolvimento dos
diferentes parceiros e com o apoio da Organização Mundial
da Saúde.
Para Basílio Ramos, é fundamental que tenhamos uma atitude
de persistência para mudarmos o nosso comportamento e
teremos igualmente de encontrar a melhor via, a melhor
estratégia para provocarmos a mudança de comportamento e
de actitude nas pessoas.
Neste encontro de partilha de informações, como o
Exposição no átrio da reuniao
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classificou a Directora Geral da Saúde, Dra. Jaqueline
Pereira, durante a sua introdução ao debate, a contribuição
de todos é importante para a sensibilização de um maior
número de parceiros.
Referindo-se ao tema da Jornada: “Paludismo – Uma
doença sem fronteiras”, a Dra. Jaqueline Pereira,
exemplificou em termos práticos que o paludismo não tem
fronteiras, dizendo que em 2007 Cabo Verde teve 17
casos de paludismo, mas que apenas 3 casos eram
autóctones, o que significa que os restantes vieram de fora
do país.
Antes de se entrar propriamente no debate, foram apresentados os seguintes temas:
1.
2.
3.

“O Paludismo no Mundo e em Cabo Verde”, pelo Dr. António Moreira, Director do Programa
Nacional de Luta Contra o Paludismo
“A Luta Contra o Paludismo na Cidade da Praia”, pelo Dr. José da Rosa, Delegado de Saúde da
Cidade da Praia
“A Luta anti-vectorial”, pela Sra. Regina Rodrigues, Técnica de Luta Contra o Paludismo.

Durante a sua apresentação, o Director do Programa Nacional de Luta Contra o Paludismo fez um
historial sobre o paludismo no mundo e em Cabo Verde e falou da nova abordagem terrapéutica da
doença.
O Delegado de Saúde da Praia retratou as actividades de informação e de sensibilização levadas a cabo
com sucesso no Concelho da Praia, falou do reforço da parceria e da intensificação da luta. Fez
igualmente referência ao levantamento cartográfico e enalteceu todo o apoio da Organização Mundial de
Saúde na luta contra o Paludismo em Cabo Verde.
A Sra. Regina, Técnica de Paludismo, abordou as diferentes formas de luta e ds actividades levadas a
cabo no âmbito da luta anti-vectorial, bem como das acções de prevenção.
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