COMUNICADO DE IMPRENSA
A UNICEF e a Fundação Gates juntam-se para apoiar
os esforços de erradicação da polio em Angola
LUANDA, 21 de Janeiro de 2011 – A Fundação Bill & Melinda Gates e a UNICEF anunciaram hoje que
Anthony Lake, Director Executivo da UNICEF e do Dr.Tachi Yamada, presidente do Programa de Saúde
Global da Fundação Gates, irão deslocar-se o próximo fim-de-semana a Angola, onde o governo se
prepara para lançar novas iniciativas no sentido de travar o surto de poliomielite que se regista actualmente
em Luanda.
A visita de Yamada e Lake visa impulsionar o esforço por parte do governo de Angola para travar a
transmissão da polio no país através do aumento crucial da cobertura de imunização. Desde o fim da
guerra no país, o governo tem-se defrontado com vários desafios, incluindo a migração rural massiva para
as áreas urbanas, a qual se traduziu numa enorme pressão sobre os serviços de saúde e saneamento e
criou condições para a propagação da doença.
Em 2010, registaram-se 32 casos de infecção em Angola, um revés decepcionante relativamente a 2004,
ano em que Angola celebrou três anos consecutivos sem o vírus e o país estava prestes a ser considerado
livre de poliomielite. Mas em Maio de 2005, a doença regressou e alcançou rapidamente a Namíbia (2006),
a RD Congo (2006, 2008 e 2010), e a República do Congo (2010). Esta sequência de acontecimentos
revela que as crianças continuam em risco enquanto a transmissão da polio não for travada de uma
maneira global.
"Cada novo caso de polio constitui uma tragédia pessoal, e cada novo caso representa um revés no nosso
combate global para derrotar esta doença causadora de deficiência e morte,” afirmou Lake. "A UNICEF
está empenhada em apoiar os esforços de Angola para parar a transmissão do mortífero vírus da polio
assegurando a vacinação de todas as crianças."
Durante a estada em Luanda, Anthony Lake e Tachi Yamada irão reunir-se com responsáveis
governamentais e parceiros no combate à polio a fim de promover um maior envolvimento a todos os
níveis da sociedade. Está também previsto que analisem em que medida poderão dar apoio aos esforços a
nível nacional, provincial e municipal para interromper a transmissão. No âmbito desta missão, irão visitar
famílias, voluntários e serviços de saúde nas áreas periurbanas de Luanda, que representam a linha da
frente do combate ao vírus e observarão as medidas que têm estado a ser tomadas pelas comunidades.
“Apoiamos o compromisso do governo no sentido de reforçar o programa contra a polio no país e
conseguir que Angola se liberte da polio,” afirmou o Dr. Yamada. “Vencer a polio pode também preparar o
terreno para salvar as crianças angolanas de todas as doenças evitáveis pela vacinação.”
***
Existem imagens disponíveis em alta resolução e imagens em bruto, a pedido e gratuitamente, através de
www.thenewsmarket.com/unicef

Acerca da UNICEF
A UNICEF está no terreno em mais de 150 países e territórios para ajudar as crianças a sobreviver e a
desenvolver-se, desde os primeiros anos de vida e ao longo da adolescência. A UNICEF, que é o maior
fornecedor de vacinas nos países em desenvolvimento, apoia a saúde e nutrição infantil, o acesso a
água potável e saneamento, uma educação básica de qualidade para todos, rapazes e raparigas, e a
protecção das crianças contra a violência, a exploração e a SIDA. A UNICEF é inteiramente financiada
por contribuições voluntárias de particulares, empresas, fundações e governos.

