
Um ter�o de doentes de Sida abandona tratamento no primeiro ano 
Um ter(o dos doentes de Sida 

em tratamento em Mo(ambique 
abandona o acompanhamento 
clinico no primeiro ano, uma 
situa(äo agravada pela falta de 
apoio do Governo, afirma a or
ganiza(äo Medicos Sem Frontei
ras (MSF). 

Do universo de 1,6 milhäo de 
infectados de Sida em Mo(ambi
que, apenas 640 mil procuram 
tratamento, mas um ter(o aban
dona-o logo no primeiro ano, 
segundo dados oficiais revelados 

BREVES 

GAZA TEM RECURSOS PARA 
PULVERIZAR CAJUEIROS 

O sector de caju, em Gaza, tem disponiveis 
recursos suficientes para pulverizar mais 
de cento e setenta mil cajueiros contra oi
dio e tranquinose, na presente campanha. 
A informac;äo foi avanc;ada pelo lnstituto 
Nacional do Caju ria provincia. 

AUMENTAM CASOS DE 
INFERTILIDADE FEMININA 

O aumento de casos de infertilidade fe
minina provoc;.ada pelo aborto clandes
tino e doen�as c;te trar,smi�sä'o sexual 
preocupa as autoridades da saude, em 
Sofala. A preocupa�äo: foi mJnifes\ada 
pelo direct()r ckfServiqo de Gtnetotogla. 

em Maputo durante a apresen
ta(äo do relat6rio "Aconselha
mento em HIV/TB: quem esta a 
fazer o trabalho?". 

"A maior parte das organiza
(Öes no terreno esta a trabalhar, 
mas o Governo näo esta a garan
tir o seu pr6prio pessoal e, por 
isso, existe uma lacuna", disse 
a Lusa Carlota Silva, analista 
da MSF para o tema de Sida, ä 
margem da apresenta(äo do re
lat6rio. 

Referindo-se aos "conselheirm 
leigos", profissionais de forma· 
(äo curta e responsaveis pelc 
apoio psicossocial nas comuni· 
dades como meio alternative 
para fazer face aos altos indicei 
de prevalencia da doen(a err 
Mo(ambique, Carlota Silva con 
siderou que o Governo precis, 
de garantir que o tratament< 
seja feito com mais qualidadt 
e tenha um acompanhament< 
contfnuo.• 

FRACASSA CAMPANHA 
DE VACINA<;ÄO CANINA· 

UM BILIÄO DE DÖLARES PARA 
COMBATER EBOLA 

Na provincia de Gaza, a campanha de va
cinac;äo de caninos contra a raiva termi
nou com uma cobertura de apenas vinte 
e cinco por cento. Ate ao tim do processo, 
semana passada, o sector pecuario tinha 
vacinado nove mil e trezentos cäes. 

O givemo nigeriano disponibilizou um bi
liäo de d61ares norte-americanos no qua
dro de esforc;os tendentes a fazer face ao 
l:bola, que ja ceifou a vida de mais de onze 
mir pessoas. 


