
PROVINCIA DE MAPUTO 

Mal3ria e raiva 
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PELO menos 16 pessoas morre- provincial de Terra, Ambiente sector da Saude atingiu durante 
ram no primeiro semestre deste e Desenvolvimento Rural, Lote os primeiros seis meses uma 
ano. na provincia de Maputo, de- Siueia, em representaQäo do Go- taxa de cobertura dos partos 
vido a malaria e raiva. num total vernador da provincia, Raimundo institucionais na ordern de 46 
de 107. 760 casos notificados nas Diomba, e contou com a presenQa por cento, representando um 
94 unidades sanitalias existentes de organizaQöes da sociedade civil aumento de 10 por cento com-
neste ponto do pais. e parceiros de cooperaQäo. parativamente ao mesmo periodo 

Ao todo, a provincia de Ma- Lote Siueia disse. na ocasiäo, de 2014. A cobertura media do 
puto registou 132.639 casos de que a prestaQäo dos cuidados Programa AJargado de VaclnaQäo 
doenQas. sendo 106.886 relativos de saude primarios melhorou varia de 57 a 71 por cento e a 
a malaria (correspondendo a 80 nos ultimos seis meses devido percentagem de crianQas comple
por cento dos casos). 22.787 a tendencia crescente da rede tamente vacinadas no 1.°ano de 
de diarreias. 1950 epis6dios de sanitaria, facto que influenciou vida tambem foi de 71 por cento", 
disenteria, 874 raiva, sendo os de forma substancial o aumento acrescentou. 
restantes casos de sarampo e da cobertura dos serviQos basic�s Flllpa Lisboa, chefe do depar-
meningite. de saude. tamento de PlanificaQäo e Coope-

Do total de 6bitos. 14 foram ·o p�rfil epidemiol6gico foi raQäo na DirecQäo Provincial de
devido a malalia e os restantes caracterizado por uma reduQäo Saude, sublinhou que a malaria 
dois a raiva. Entretanto, estas de casos de malaria em 16,4%, continua a ser a plincipal causa de 
mortes ocorridas semestre pas- facto logrado graQas as activida- mortalidade na provincia, apesar 
sado representam uma reduQäo des de distribuiQäo massiva de do impacto positivo das acQöes 
em relaQäo ao igual periodo do redes mosquiteiras, bem como de controlo da doenQa. atraves 
ano passado, em que 42 pessoas o envolvimento e a aceitaQäo de tratamento intermitente pre
perderam a vida devido a malaria, cada vez mais da pulverizaQäo ventivo na mulher gravida e na 
raiva e meningite. intra-domiciliaria por pai'te da populaQäo. em geral. 

Os dados foram avanQados comunldade", avanQou. "O reforQO da gestäo financei-
durante o XXXVII Conselho Co- Apesar dos avanQos regista- ra, a gestäo de medicamentos. 
ordenador da Saude (CCS) da dos. o representante do Governo o desenvolvimento de recursos
provincia de Maputo que juntou defende a necessidade de inten- humanos e o  envolvimento comu
quadros do sector para avaliar sificar as acQöes de vigiläncia nitalio, com enfase para a Edu
o grau de cumprimento das ac- epidemiol6gica e de promOQäo de caQäo para a Saude, constituem 
tividades do primeiro semestre e saude, privilegiando os cuidados piioiidades do sector no ämbito 
discutir os desafios nos pr6ximos de saude piimaiios. com enfase das medidas visando melhorar a 
cinco meses. para o saneamento do meio. cobertura dos cuidados de saude, 

A cerim6nia de abertura do "No ämbito da prestaQäo de bem como os partos institucio-
encontro foi dirigida pelo director cuidados de saude primalios. o nais". explicou a fonte. 
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introduzir tres novas vacinas 

RES novas vacinas seräo introduzidas a 
artir de Setembro pr6ximo no pais, visando 
ombater as doenQas que afectam mais as 
rianQas. sobretudo de idades compreendi
as entre zero e dois anos. 

A informaQäo foi revelada recentemente 
a cidade da Beira pelo director nacional 
djunto da Saude Publica, Francisco Mbofa
a. a margem do 42.0 conselho coordenador
a DirecQäO Provinclal da Saude em Sofala 
ue, dentre outros assuntos, tinha como 
bjectivo fazer o balanQo das actividades 
esenvolvidas pelo sector nesta parcela de 
loQambique. 

Na ocasiäo, Mbofana revelou que as vaci-

nas a serem introduzidas säo contra virus. 
diarreias, injectavel contra poliomielite e a 
segunda dose para o sarampo, esta ultima 
a entrar gradualmente. 

Explicou que se pretende com a iniciativa 
eliminar diarreias agudas nas crianQas, a po
liomielite e o sarampo que nos ultimos anos 
tendem a atingir proporQöes alarmantes 
deixando preocupado o Ministerio da Saude. 

"Ao introduzir estas vaclnas. a instituiQäo 
pretende eliminar as doenQas que afectam 
mais as crianQas, pois as referidas vacinas 
tem um grande poder de cura destas enfer
midades. A vacina contra a poliomielite, por 
exemplo, actualmente esta a ser administra-

da por via oral, mas agora vai ser injectavel, 
o que ira permitir uma maior circulaQäo da
dosagem no organismo e a consequente
eliminaQäo dos virus". explicou Mbofana.

A fonte deu a conhecer ainda que as re
feridas vacinas seräo introduzidas durante 
as campanhas de saude das crianQaS que 
decorrem trimestralmente no pais. 

Pediu uma maior colaboraQäo dos pais e/ 
ou encarregados de educaQäo para adelirem 
a estes novos metodos logo que a campanha 
de vacinaQäo das ciianQas comeQar. o que ira 
contribuir para a valorizaQäo dos esforQOS 
do Governo tendentes a melhorar a saude 
da populaQäo moQambicana. 




