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COMUNICADO DE IMPRENSA DA REPRESENTAÇÃO DA OMS, N°- 07, Maio de 2008

PRAIA,26/05/08: A Directora Geral da Saúde, Dra.
Jaqueline Pereira, presidiu hoje, na sala de reuniões
do Centro Nacional de Desenvolvimento Sanitário
– CNDS, na cidade da Praia, à sessão de abertura do
segundo curso para gestores do Programa Alargado
de Vacinação – PAV, destinado a Delegados de
Saúde e aos Pontos focais para o PAV, e que Sessão de formação: A monitora do Curso e
Ponto focal do Programa Alargado de Vacinação.
decorrerá até ao próximo dia 28 de Maio.
O objectivo geral deste curso é o reforço do programa PAV, e os objectivos específicos são a
actualização dos conhecimentos dos participantes sobre o seu papel e responsabilidades na gestão do
PAV e facilitar as capacidades para a efectivação das mudanças necessárias nas estruturas das
delegacias de saúde, de forma a melhorar a gestão.
A Directora Geral da Saúde informou que no ano passado foi iniciada a discussão para a introdução
de uma nova vacina; a anti hemophilus influenza, que protege contra uma forma de meningite
bastante precoce nas crianças e que também tem uma taxa de mortalidade elevada.
A Dra. Jaqueline Pereira manifestou-se preocupada com as epidemias causadas pelas doenças
preveníveis ou evitáveis através da vacinação, como foi a epidemia do sarampo em 1997 e a da
poliomielite, no ano 2000. Disse que temos ainda que trabalhar para consolidar os ganhos obtidos,
que o que conseguimos até agora não é irreversível e que ainda não alcançamos para nenhum dos
antigenes a meta para a segurança da cobertura vacinal que é de 90%.
A Directora Geral disse que provavelmente no próximo ano 2009 haverá uma campanha nacional de
vacinação contra o sarampo, e que estes cursos de formação vêm permitir capacitar e munir os
participantes de instrumentos para a sua monitorização nos respectivos concelhos.
“Estamos a estudar a possibilidade de integrar outras vacinas como a pólio oral, mas isso ainda não
é nada oficial, tendo em conta que a campanha mobiliza muitos recursos humanos e financeiros e
exige uma logística bastante pesada”, acrescentou.
A terminar deixou a mensagem de que “as tragédias não batem só à porta dos outros, pode
acontecer-nos a nós, e qualquer esforço no sentido do melhoramento da cobertura vacinal há-de ser
sempre menor do que gerir doenças, mortes e o sofrimento causados pelas epidemias”.
Para o Ponto focal do Programa Alargado de Vacinação, Dra Yorleydis Rosabal, este curso é muito
importante porque vai permitir garantir uma boa qualidade na prestação dos serviços e um bom
desempenho no dia à dia.
No ano passado, disse, foram formadas mais de oitenta pessoas, nomeadamente; delegados de saúde,
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Dra. Alice Dupret, DPC/OMS, durante a sessão de formação
que são os gestores máximos a nível das delegacias, os pontos focais médicos, que participam na gestão
directa do programa alargado de vacinação, os técnicos, e os enfermeiros que trabalham directamente
ligados à vacinação.
Este ano a formação foi mais reduzida (dez elementos), porque se destina aos quadros médicos
recentemente colocados nos centros de saúde e em algumas delegacias, com o objectivo de capacitá-los
no domínio da gestão do programa alargado de vacinação e garantir um melhor seguimento, avaliação e
supervisão, acrescentou.
O curso abarcou os seguintes temas: “O papel do gestor do PAV”, “A planificação das actividades de
vacinação”, “Estratégia ACD e Aumentando a cobertura vacinal”, “A gestão da cadeia de frio”, “A
gestão das vacinas e consumíveis” e “A monitorização e a gestão dos dados”. Segundo a Dra.
Yorleydis, o tema: “Como aumentar a cobertura vacinal” representa um ponto fraco a nível periférico,
que precisou ser reforçado.
A Dra. Alice Dupret DPC/OMS a nível do Escritório, serviu de facilitadora e apresentadora do tema : “A
monitorização e a gestão dos dados”.
O Ponto focal PAV disse ainda que se falou muito da segurança da vacinação tendo em conta a
implementação da política de injecções seguras e do seguimento das manifestações adversas que não
estão muito bem consolidadas a nível do programa, principalmente a nível das estruturas, bem como da
monitorização e da gestão dos dados, que igualmente deparam com algumas dificuldades
A Dra. Yorleydis Rosabal concluiu dizendo: “Esperamos e achamos conveniente que a partir de agora
todos os médicos, delegados de saúde e pontos focais que já têm formação, sejam capazes de fazer a
reciclagem dos enfermeiros já formados, para que possam reforçar e melhorar a qualidade da
prestação dos serviços, introduzir e garantir a regularidade das supervisões internas facilitativas, a fim
de se conseguir fazer uma supervisão do programa de forma mais rigorosa e mais exigente”.
A Dra. Yorleydis, que é também o Ponto focal para a estratégia AIDI, disse que desde o ano passado
tem-se vindo a realizar outras formações não ligadas directamente à vacinação, nomeadamente em
“Atenção Integrada às Doenças da Infância – AIDI”, mas que incluem aspectos relacionados com a
vacinação e a segurança vacinal.
Esta formação contou com o apoio técnico e financeiro da Organização Mundial da Saúde.

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

